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ON SÖZ 

Amaçlar e~itim sürecinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır.Çünkü,egitim ve B~retim etkinlikleri~ 
nin düzenlenmesinde ve de~erlendirme sürecinin oluşma-
sında•amaçlar hareket noktamızı oluşturmaktadır.Buna 

göre egitim sürecinin yeterli olup olmadıgını,istenen 
amaçlara ulaşılıp ulaGılmadıgını ortaya çıkarmak içinde 

öğrenciyi tanımak ve izlemek gerekmektedir. 

TUrkiye'de zihinsel engeliilere yönelik tanıma 

ve izleme çalışmalarında bireyin işlevsel performansı

nı belirlemek yerine,mevcut zeka düzeyi ve özelliği yan

sıtılmaya çalıo.;ılmaktadır.Dunun sonucu zihinsel engelli 

ö[:;rencilere yönelik bireysel eğitim programları ve dü

zenlemeleri istenilen !~>ekilde yerine getiri1ememektedir. 

Bu araştırmada,hazırlanan mutlak testle,aıt özel 

sınıflardaki zihinsel engelli öğrencilerin matematik 

dersindeki amaçları ile ilgili i0levsel performansları-
nın ortaya çıkarılması ümit edilmektedir. 

Ara~tırmanın gerçekleştirilmesinde birçok kişi 

ve kuruluşun yardımı,katkısı olmuştur.Tümüne teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. 

Başta araştırmanın her a~;amasında, her konuda 
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yardımlarını esirgemeyen,çalı7mayı dikkatle izleyen 

danışmanım Sayın Doç.Dr.Mehmet Özyürek'e şükran borç

luyum. 

Ölçü aracının uygulanmasında hertürlü kolaylığı 

gösteren okul müdürlerine,alt özel sınıf Öğretmenleri

ne ve araştırmanın gerçekle~rnesini sa~layan alt özel 

son sınıf ögrencilerine teşekkür ederim. 

Ayrıca çalışmalarımda her türlü kolaylığı göste

ren Eski~ehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Erol Erdim'e ve ögretmen arkadaşlarıma müte~ekkirim. 

Sorumluluklarımı paylaoan eşim Gülten Gürsel'e 

te~}ekkür eder, sıkıntılı günlerirnde yeterince ilgilene

medii';irn kızlarım Burcu ve Duye;u'yu sevgiyle anarım. 

Eskişehir, 1987 ıOğüz Gürsel 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

A. PROBLEM 

Genel olarak insanlar bedensel, zihinsel ve öğrenme 

özellikleri bakımından farklıdırlar. Örgün eğitinden ya

rarlanan öğrencilerde öğrenme, zihinsel ve bedensel özel

likleri bakımından farklılık göstermektedirler. Bu farklı 

özellik ve yetenekleri nedeniyle. öğrencilerin tümünün 

normal eğitim ortamlarından yeterince yararlanamayacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle bireylerin öğrenme, zihinsel 

ve bedensel özelliklerine göre eğitim ortamları düzenlen

mesi yolu seçilmektedir(Özsoy, 1981; Özyürek, 1983). 

Özellikle zihinsel özellL~leri farklı olan öğren

cilerden zihinsel yetersizliği ve öğrenmeleri güç olanla

rın amaçlarıve-öğretim süreçleri farklı olan bir öğretim 

programına gereksinimleri vardır. Bu nedenle zihinsel 

yetersizlik gösteren çocukların bu gereksinimlerini kar

şılamak için ayrı eğitim ortamları oluşturulmakta ve özel 

olarak yetişmiş öğretmenler tarafından bu özel programlar 

uygulanmaktadır .. bu pro{--:;ramların uygulandı&.~ı, ortamlardan 

biride normal okullar içinde faaliyetini s~rd~ren alt özel 

sınıflardır. 

ı 
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Alt Bzel sınıflar, ilkokulların bUnyesinde zihin

sel yetersizlik gBsteren çocuklarJ_n öğrenme özellikleri

ne uygun bir şekilde dUzenlenmiş ve donatılmış sınıflar

dır.Ancak yurdumuzda zihinsel engelli çocukların 34 yıl

lık bir geçmişi olmasına ra~men,bilimsel anlamda e~itim 

programlarının geliştirilmesi için çalışmalar olmadığı 

ifade edilmektedir(Çağlar, 1979). 

Halen ytirdumuzdaki alt özel sınıflarda zihinsel 

engeliilere yönelikJ1976 yılında uygulamaya konan bir 

program çerçevesinde egitim ve öğretim çalışmaları sUr

dlirUlmektedir(Çağlar, 1979). Programda belirlenen hedef

lerin ö~rencilere kazandırılabilmesine çalışılmaktadır. 

Ancak Bznel gözlemlerime göre alt özel sınıflar için be

lirlenen hedeflerin gerçekleşma dUieyi dUşlik izlenimini 

vermektedir. 

Alt özel sınıfıara devam eden öğrenciler cinsiyet, 

yaf', zeka ve bu sınıflardan yararlanma sUreleri bakımın

d&n farklılık göstermektedirler. ÇUnkU bu sınıflardaki 

öğrencilerin zeka dUzeyleri 45 zeka bölUmUnden, 75 zeka 

bölUmUne kadar yayılmaktadır.lleri dUzeyde zihinsel en

gelli ö~renci olabileceği gib~sınır zekaya sahip ö~ren

ciler de bulunabilmektedir. Bu sınıflara Öğrenciler bi

rinci sınıfta katılabildi~i gibi,daha ileriki sınıflar

da ·:da katılabilmektedirler. Bu bakımdan Öfi;rencilerin alt 

özel sınıflardan yararlanma siirelori farklılık göstermek

tedir. Ayrıca aynı sınıfta deU;işik yaş gruplarında Öğren

ciler bulunabilmektedir. 



3 

Alt özel sınıflarda öğrenciler 5 yıllık bir öğre

nim süresi içinde çeşitli derslerle programın öngördüğü 

amaçları gerçekleştirmeye çalış l.lmaktadır • Hu derslerden 

biri de rımatematik" tir. Alt özel sınıf öğrencileri bi-

rinci sınıftan başlayarak her öğrenim yılı matematik 

ders i çerçevesi içinde; ri tm·İk sayma, doğal sayılar; 

toplama ve çıkarma işlemleri gibi aritmetikle ilgili 

amaçların gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmektedirler. 

Bu çalışmada alt özel sınıflarda öğrenimlerini 

sürdüren öğrencilerin, matematik dersinde, hedeflenen, 

aritmetikle ilgili amaçları gerçekleştirme düzeylerinin 

nasıl olduğu araştırılacaktır. 

B. AMAÇLAR 

Bu araştırmanın genel amacı, alt özel son sınıf 

öğrencilerinin matematik dersindeki aritmetikle ilgili 

ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma işlemle

rindeki hedeflenen amaçlara ulaşma düzeyi ile amaçları 

gerçekleştirme düzeyinin, cinslere ve zeka bölümüne göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. 

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde, aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

ı. Arıtınetik mutlak başarı testine göre, alt özel· 

son sınıfa devam eden öğrenciler; ritmik sayma, doğal 



sayılar, toplama ve çık&rma işlemleriyle ilgili temel 

becerileri(amaçları) gerçekleştirebilmekte midir? 

4 

2. Alt özel son sınıf öğrencilerinin cinsiyetle

rine göre; ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve çı

karma işlemlerinde amaçları gerçekleştirme düzeyleri 

farklı mıdır? 

3· Alt özel son sınıf öğrencilerinin zekg bölüm

lerine göre; ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve 

çıkarma işlemlerinde amaçları gerçekleştirme düzeyleri 

farklı mıdır? 

C. ÖNEM 

Bu çalışmada, hazırlanan aritmetik mutlak başarı 

testi ileJalt özel son sınıfa devam eden ögrencilerin 

aritmetik dersinde ritmik sayma, doğal sayılar, toplama 

ve çıkarma işlemleri ile ilgili amaçları gerçekleştire

bilme düzeyleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye' de e;ği tilebilir zihinsel engellilerin gerek 

tanılama, gerekse izleme aşamalarındaki psikometrik ölçilm

lerinde nıutlak testler yerine, bağıl testlerden yararla

nılmaktadır. Bunun sonucu zihinsel engellinin zek~ düzeyi 

ve özelli(;i, yani var olan durumu belgelerı...r.ıektedir. Ancak. 

ba{J;ıl -:;estler bireyin içinde bulunduğu ortarr:.lardaki iş

levsel düzeyleri ortaya koymada yeterli olamamaktadır. 

Dola;yu::ı;yla öğrencilere yönelik program hazırlama ve 
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düzenlemeler yapma işle1finin gerçe kle~:;tirilme sinde bat';ıl 

testler sınırlı kalmaktadır. Bu araştırma ziJün

sel engelli öğrenciler:.n. eğitim ortamıarına yerleştiril

mesinde e ği tim programlarının hazırlamnasında bas;vurulan 

tanılama ve izleme süreçlerinin gözden geçirilmesine, 

eeliştirilmesine yolaçabilir. 

D. SAYIL'.riLAR 

Gerçekleştirilen çalışmada aşağıdaki sayıltılar

dan hareket edilmiştir. 

ı. Alt özel sınıfa katılan öğrencilerin öğrenme 

özellikleri· bakımından farklılıkları bulunmaktadır. 

2. Aritmetik dersinde hedeflenen temel becerinin, 

amacın % 75'ini gerçekleştirenler beceriyi, amacı kazan

dığı kabul edilmektedir. 

E. SINIRLILIKLAR 

ı. Araştırma evreni 1986-1987 öğretim yılında 

Eskişehir Belediye sınırları içindeki ilkokulların bün

yesinde bulunan alt özel 5. sınıflarındaki öğrencilerle 

sınırlıdır. DolayısıJrla araştırma sonuçları bu sınırlı.,.. 

lık içinde düşünülme ve yor1..ımlanma durumundadır. 

2. Aritmetik mutlak başarı testinin kapsamı 

"Eğitilebilir Geri Zek~lı Çocuklar İçin İlkokul Programı"nın 
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matematik bölümünün ritmik sayma, doğal sayılar, toplama 

ve çıkarma amacının değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 

3. Alt özel son sınıf öğrencilerinin zek~ bölümüne 

ve takvim yaşına ilişkin bilgiler Eskişehir Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi'nin kayıtlarından alınmıştır. Dolayı

sı;yla toplanan bilgiler kayıtların doğruluğu ile sınır

lıdır. 

F. TANINILAR 

Araştırmada kullanılan kavramlar yeri geldiğinde 

tanımlanmıştır. Burada sadece araştırma raporunun sonuna 

kadar kullanılan temel kavramların tanımı yapılmaktadır. 

Amaç: Eğitim ve öğretim alanında bir etkinliğe, 

bir eyleme, bir derse ve bir işe başlarken öğrencilerde 

oluşturmak istediğimiz davranışlardır(Ertürk, 1972). 

Alt amac: Bir öğrenim sürecinde genel amaçlara 

erişebilmek için daha kısa sürede ulaşılması istenen ve 

gözlene_bilen davranışlardır(Mager, 1967). 

Alt özel sınıf: Zeka bölD.mleri 45-75 olan eği ti

l e bilir geri zekalı çocuklar için normal ilkokullarda 
.. , 

açılmış 10-15 mevcutlu özel eğitim programı uygulanan 

sınıftır. 

Standartlastırılmış-Bağıl test: Kabul edilebilir 

amaçlar ışığında uzmanlarca uygulama süreçleri, puanlaması, 
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puanlarının yorumlanması ayrıntılı bir şekilde belirlen

miş kim ve nerede ver,irse vers tn sonuÇları karşılaş tır

maya uygun, önceden değişik yaş ve sınıf gibi normlara 

göre geliştirilmiş ölçü aracıdır(Özyürek, 1986). 

Zihinsel engelli: Gelişim süreci içinde sürekli 

olarak zihinsel işlevlerde geri, uyumsal davranışlarda 

yetersiz olan kişidir(Grossman, 1973). 

Eğitilebilir zihinsel engelli: Zek~ bölümü türlü 

ölçeklerde sürekli olarak 45-50 ile 70-75 arasında olan 

zihinsel engelli kimseler(Oğuzkau, 1981). 

Öğretilebilir zihinsel engelli: Zeka bölümü türlü 

ölçeklerde sürekli olarak 20-25 ile 45-50 arasında olan 

zihinsel engelli kimseler(Çağlar, 1979). 

Mutlak test: Bireyin performansını, ölçülen içe

riğin gerçekleştirme durumuna göre değerlendirme olanağı 

veren ölçü aracıdır(Özyürek, 1985). 

Test maddesi: Alt amaçların ölçülmesine hizmet 

eden, bir kök cümlesine dayalı olarak oluşturulan uya

ranlar topluluğu. 



BÖLÜM II 

KAYNAK TARAI'iiASI 

Bu araştırma ile~Eskişehir ilindeki alt özel sı

nıflardaki öğrencilerin aritmetik dersindeki amaçları 

gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye'de bugüne kadar alt özel sınıflarda amaçların 

gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesine yönelik araştır

malara rastlanmamaktadır. Bu bölü.mde zihinsel engelii

lerin eğitim sürecini etkiliyen durumlara kısaca değini

lecektir. Bu durumları; zihinsel engellilerin kapsamı, 

sınıflandırılması, tanılama, değerlendirme süreçleri, 

eğitim düzenlemeleri gibi konuların oluşturduğu düşünül-

m.üştür. 

A. ZİHİIJSEL EI~GELLİLERİN KAPSAMI 

Zihinsel engelli kişi, gelişim süreci içerisinde 

genel zihinsel işlevlerde, uyumsal davranışlarda görülen 

sürekli yetersizlik nedeniyle normal çocuklar için düzen

lenmiş eğitim programlarından gereBi gibi yargrlanamayan

lar olarak tanımlBnmaktadır(Çağlar, 19'79; Eripek, 1984). 

Bu tanıma göre zihinsel engellilerde üç boyut dikkatimizi 

çekmektedir. Bunlar; ı. Zihinsel işlevlerde gerilik, 

2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik, 3. Süreklilik. 

8 
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Zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda görü

len sürekli yetersizlik hali psikometrik ölçümlerle belir

lenebilmektedir. Yalnız uyumsal davranışların değerlendi

rilmesi, zihinsel yetenekierin değerlendirilmesinden çok 

daha zor olmaktadır. Bunun sonucu olara);: da zi.l:ünsel en

gelli öğrenciler daba çok zihinsel yeteneklere göre de

gerlendirilmektedir. 

Psikometrik ölçümlerde uygulanan standart zeka 

testlerine göre, zek~ seviyesi sürekli düşük olan çocuk

lar, normalden uzaklaşma durumlarına göre gruplandırılabil-

mektedir. Zek~ bölümünü temel alan gruplandırmalardan 

birine göre zihinsel engelliler; ı. Eğitilebilir zihinsel 

engelliler, 2. Öğretilebilir zihinsel engelliler, 3. Ko

runmalı zihinsel engelliler olarak üç grupta toplanmakta

dır(Çağlar, 1979; Eripek, 1984). 

ı. Eğitilebilir Zihinsel Engelliler 

Standartlaştırılmış bağıl testlere göre 45-75 

arasında zeka bölümüne sahip olup, kendi yaşıtlarına 

göre zihinsel işlevlerde 3-5 yaş geride olan çocuklar

dır. Zihinsel engell.iler içinde en yaygın olan gruptur. 

Kendi yaşıtlarına göre öğrenmede yavaş olan çocuklardır. 

Okunıa ve matematik gibi beceriler kazandırılabilir denil

m~;ktedir(Çağlar, 1979; Eripek, 1979; Karatepe, 1986). 
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2. Öğretilebilir Zihinsel Engelliler 

Standartlaştırılmış bağıl testlere göre 25-45 

arasında zeka bölümüne sahip olup, kerıdi yaşıtlarına 

göre zihinsel işlevlerde 5-7 yaş geride olan çocuklardır. 

Bu çoc~lar pratik işlerde beceriksiz ve konuşmada yeter-

sizdirler.. Bunlara günlük yaşam için gerekli beceri-

leri kazandırılabileceği belirtilmektedir(Çağlar, 1979; 

Eripek, 1984). 

3. Korunmalı Zihinsel Engelliler 

Standartlaştırılmış bağıl testlere göre 0-25 ara

sında zektl bölümüne sahip olan çocuklardır. Bunların 

eğitim gereksinimleri özbakım becerilerinin kazandırıl

masına ilişkin olduğu ifade edilmektedir(Çağlar, 1979; 

Eripekt 1984). 

Zeka bölQ~ünü temel alınarak yapılan gruplandır-

malar, zihinsel engelliler için alınması gereken eğitsel 

önlemlerin türü ve niteliklerini belirlemede yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle zihinsel engellilerin durumlarını 

daha iyi ortaya koyabilmek, eğitsel önlemlerin türü ve 

niteliklerini belirleyebil:nek için uygun tanılama süreç

lerini kullanmak gerekmektedir. 

B. ZİHİl!SEL ENGELLİ ÖGRENCİLERİlJ TANILANTliASI 

• Zihinsel engelli öğrencilerin özel eğitim hizmet-
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lerinden yararlanmalarının ön 1::oşulunu tanılama oluştur

maktadır. Zihinsel engelli ö~renciler tanılanıp etiketlen

. dikten .sonra özel eğitim hizmetleri sağlanm.aktadır. Ayrıca 

zihinsel engelli öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin 

niteliğini de tanılama belirlemektedir(ÖzyJrek, 1983). 

Zihinsel engelli öğrencilerin tanılanması ve eği

tim hizmetlerinin niteliğinin belirlenmesinde iki tür 

modelden söz edilmektedir. ı. Tıbbi tanılama modeli, 

2. Eğitsel tanılama modeli. 

·ı. Tıbbi(Psikometrik) Tanıla~a Modeli 

Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçürolerin esas 

alındığı tanılama modeline "tıp" ya da "hastalık modeli" 

denilmektedir. Bu modele göre tanıda, zedelenmeye yol 

açan nedenler, zedelenmenin oluş zamanı, etkilediği yer 

ve derecesi ve özürün nasıl bir gelişim göstereceğine 
. . 

ilişkin veriler üzerinde yoğunlaşınaktadır(Özyürek, 1983). 

Bu modele göre zihinsel engelli hastanelerde veya rehber- . 

lik ve a.raştırma merkezlerinde yaşı tlarına göre zihinsel 

işlevlerde geri olduğu onaylanmakta ve mevcut olan özel 

eğitim ortamıarına yönlendirilmektedir. 

Tıp modeline göre tanılaYila ve yerleştirme süreçleri: 

a. Farketme: Ana-baba çocuğun ya:Jıtlarına göre 

davranışlarında geri kaldığını, öğretmeni öğren::nede güç

lü.1clerle karşılaştığını fark eder. 
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b. Başvuru.: Ana- baba çocuğu~da gözlediği yeter

sizlikler nedeniyle ya hastaneye ya da rehberlik ve 

ara$tırma merkezine başvuruyor.Öğretmeni öt:;rencisini, 

karşılaştı~ı öerenme gUçlUkleri nedeniyle rehberlik ve 

araştırma merkezine yönlendiriyor. 

c.Tıbbi ve psikometrik değerlendi:ı;rne: Psikiyat

ri kliniklerinde veya rehberlik ve araştırma merkezle-:. 

rinde standart zeka ve uyum testleri uygulanarak normal 

ya da normalden sapmalar· belirlenmektedir. 

d~ Tanılama: İdiot,embesil,debil,donuk zeka,tu

tuk zeka,eğitilebilir zihinsel engelli,öğretilebilir 

zihinsel engelli gibi tanılar konulmaktadır. 

e. Alınan önlemler ve yerles,tirme:Konulan tanı

dan sonra tıbbi önlemlere yer verileceği gibi,çocuk 

mevcut özel eğitim kurumlarından birine yerle$tirilmek

te,genelliklede yerleştirilecek eğitim ortamı özel sı

nıf olmaktadır. 

Tıbbi ve psikometrik verilere dayalı tanılar ço

ğu zaman özel sınıflarda ve okullarda anlamsız homojen 

kUmeler oluçmasına neden o1maktadır.Öğrencinin gizil gU

cUnU,yeteneklerini dikkate alan programlar geliştirebil

mek için bu özellikleri ortaya çıkaracak tanılama sistern

lerin.in geli~tirilmesine gereksinim olduğu belirtilmek

tedir(ÖzyUrek, 1983). 
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2. Eğitsel Tanılama Modeli 

Tanılamanın salt sınıflama ve özürün onaylanması 

için değil alınacak çeşitli eği ti.rn önlem ve düzenlemele

rinin nitelit;ine.ışık tutacak şekilde yapılmc:ısı gerekir. 

Zihinsel engellileri sadece zekA testlerinden elde edi

lecek verilere göre tanılamak ve sınıflamak ei,ti tim önlem 

ve düzenlemeleri bakımından yetersiz kalabilme~tedir(Öz

yürek, 1982). 

Psikometrik verilere göre yapılan tanılamalarda zi

hinsel engellinin,hangi zek§ bölümleri içinde olduğu 

belirlenmekte, onaylanmakta ve ona göre özel sınıfa yer

leştirilmektedir. Ancak aynı zek§. bölümleri arasında 

bulunan öğrencilerden bazıları dil gelişiminde, bazıları 

el becerilerinde çok büyük farklılık gösterebilmektedir. 

Bu nedenle öğrencilerin sadece sahip olduğu zek§. böliirn

lerine göre özel sınıflar.a yerleştirmek yerine, çocuğun 

duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişimlerini dikkate 

alarak gerekli eğitim önlemleri almak, düzenlemelerine 

gitmek daha uygun olmaktadır(özyürek, 1985). 

Zihinsel engeliilerde dikkatlerimizi sadece zek~ 

derecesi üzerinde yoğunlaştırmak yerine, özürün çevreyle 

etkileşirnindeki ilişkilere ve eğitim ortamında yaratacağı 

olumsuz etl:ilere de çevirmek geret:mektedir( Öz yürek, 1985). 

Eğitim modeli; tıbbi ve psikor::etrik verilerin 

toplanmasına ek olarak özürün eğitim sürecini etkilemesi, 
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bilişsel, duyuşsal ve eğitsel performans düzeylerine 

ilişkin bilgilerin toplanmasına olanak veren bir tanı-

lama rrıodelidir. Eğitim modelinde, sorunun sadece bireyden 

kayna}::la.r,madı[;ı, çevreden de kay.naklandı[:ı ifade edilme L~tedir. 

Buna göre sa('altım çalışmalarında b~rey kadar, çevre 

üzerinde de durulması gerektiği belirtilmektedir(Özyü-

rek, 1985). 

Eğitim modeline göre tanılama ve ~rerleştirme 

süreçleri: 

a. Farketme: Ana-baba çocu[tun yaşıtlarına göre 

davranışlarında geri kaldığını, öi[retmeni öğrenmede güç-

lüklerle karşılaştığını fark eder. 

b. Basvuru: Ana-baba çocuğunda gözlediği yeter-

sizlikler nedeniyle ya hastaneye ye. da rehberlik ve 

araştırma merkezine baş-v-uruyor. Öğretmeni öğrencisinin 

eğitimde karşılaştığı öğrenme güçlükleri nedeniyle reh-

berlik ve araştırma merkezine yönlendiriyor. 

c. ~ıbbi ve Psikometrik değerlendirme: Psikiyatri 

kliniklerinde veya r.ehberlik ve araştırmamerkezlerinde 

standart zek~ ve uyum testleri uygulanarru{ normal ya da 

normaldan sapmalar belirlenmektedir. 

d. Tanılama: İdiot, embesil, moroL, donuk zek~, 

tutuk zel:~, ei_Çi tileliilir zihinsel engelli, öğretilebilir 

zihinsel eqgelli gibi tanılar konulmaktadır. 
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e. Etti ts el değerlenü.irrrıe: Zihinı:~el engelin eti tim 

süreçlerini etkilemesi, bilişsel, duyuşsal ve e[:i tsel 

performans düzeyinin belirler.Jnesine ilişkin bilgilerin 

gözlem, mutlak testler ve bcı_şarı testleri;yle belirlenmesi. 

:f. Yerlentirme: Normal sını:f, kaynak oda, özel 

sınıf, gündüzlü veya yatılı okul, hastane ve evde eğitim. 

Genellikle tıbbi veya psikom.etrik tanılamalarda 

standartlaştırılmış zeka testlerine göre kesin kararlar 

alır..maktadır. Elde edilen puanlar öğrencinin potansiyelini 

yansıttığı kabul edilmektedir~ Halblli:i bireyin potansi

yelini, niteliğini ve sınırlarını belirlemek olanaksız 

görülmektedir. Sadece bireysel özelliklere bakarak eği

tim olanaklarını sınırlamak uygun düşmemektedir. Buna 

göre tanılama çalışmaları gözlenebilir bir davranış ve 

onun değiştirilmesi ile ilgili olması gerektiği belirtil

mektedir(Özyürek, 1984). 

Eğitsel tanılama çabaları ise, bireyin ve çevre

nin özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmaktadır. 

Bireyin davranışları _, perfermansına ilişkin elde edilen 

verilere göre degerlendirilmektedir. Bu modele göre top

lanan veriler zihinsel engelli için nasıl ve nerede eği~ 

tim ort&~ı oluşturulaca[ına, ne tür eğitim süreçlerinden 

yararlanaca~~ına ve hangi araçların kullanılabileceğine; 

kısaca ne tür bir eğitim programına yönlendirileceğine 

hizmet edebilmektedir. 
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C. ZİHİl~SEL ENGELLİ ÖGREJ\CİLERİ DEGERI.ıEIJDİPJrJE SÜREÇLERİ 

Zihinsel engelli öğrencilerin tanılanmasında deği-. 

ş ıl-: de(erlend irme yöntemlerinden yararlarıılınaktadır. Baş

lıcaları; ı. informal görüşmeler, 2. Tarama araçları, 

3. Standartlaştırılmış bağıl testler, 4. Mutlak testler, 

5. Gözlemler. 

ı. İnformal Görüşmeler 

Anne, baba, öğretmen ve yöneticilerden, sorunu 

olan çocuklar hakkında bilgi toplamak için görüşmelere 

yer verilmektedir. 

2. Tarama Araçları 

Özel eğitim önlemlerinin alınmasını gerektirecek 

kadar zihinsel engellilerin bulunup çıkarılması için 

yapılan ilk işlemlerde kullanılan araçlardır. Temel 

kabiliyetler testi, snellen kartı gibi. 

3. Standartlaştırılmış-Bağıl Testler 

Belli bir gruba bağlı olarak bireyleri değerlendi

ren testlerdir. Bağıl testlerde, çocuğun performansı, 

arka6aşlarının performansı ile karşılaştırJ.lır. Bu def,er

lendirme ile bireyin içerikteki yeterlilif_;inden Çok, 

arkadaşları arasındaki göreceli yeri belirlenmeye çalı

şılmaktadır. 
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"Standartlaştırılmış bağıl test, kabul edile
bilir amaçlar ışığında uzmanlarca uygulama süreç
leri, puanlaması, puanlarının yorumlanması ayrın

tılı bir şekilde belirlenmiş kim. ve nerede verirse 
versin sonuçlar1 kcir~ılaştırrnaya uy~un,Bnceden de
giçik yaş ve sınıf gibi normlara gBre g~lictiril
miş BlçU araçlarıdır(ÖzyUrek, 1986,s.l2~' 

Bağıl testlerde, öğrencilerden birinin performansı 

testin geliştirildiği kümenin perfermansına göre ölçülür. 

Örneklem kümesinin özelliklerine göre, öğrencinin puanı-

nın ortalaması altında, üstünde ya da ortalama sınırlar 

içinde oldilb~ belirlenmektedir(Özyürek, 1986). 

Standartlaştırılmış bağıl testıerin belirgin 

özelliklerini şöyle sıralıyabiliriz: 

a. Bağıl testler iki tür davranışı ortaya çıkar

maktadır. ı. Ortalama etrafında biriken normal davranışı, 

2. Ortalama davranışın üstünde ya da altında kalan ayrı~ 

calı davranışı. 

b. Bağıl testlere göre karar verme noktası, nor

mun geliştirildiği kümenin sosyo-kültürel ve diğer özel

liklere bağlı olarak değişecektir. 

c. Bağıl testlerden elde edilen puan çocuğun o 

andaki durumunu yansıtır. 

·Bu testler arasında "Stanford-Binet Zekg_ Testi", 

Wechsler Zekg_ Testi", "Kohs Zek~ Testi" "Cümle Tamamlama 

Testi" gibi testler yer almaktadır. 

~~Th~ 
M kDfitıt'" wi· 
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4. Mutlak Testler 

Çocuğun performansını söz konusu olan içeriğin 

gerçekleştirme durumuna göre değerlendirme olanağı veren 

testlerdir(Özyürek, 1986). Bu tür testlerle bir öğren

cinin başarısı, başka öğrencilerin başarısından bagımsız 

olarak de[terlendirilebilmektedir(Tekin, 1977). Başka bir 

deyişle öğretim hedef ve amaçlarına yani değişıniyen per

formans ölçütlerine göre öğrenciler değerlendirilebilmek

tedir( Özyürek, 1986). 

Mutlak testıerin belirgin özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz; 

a. Bireyin davranışı, başkalarının davranışı 

yerine, kendisinin geçmişteki ilerlemelerine göre tanım

lanmaktadır. 

b. Mutlak testlerle elde edilen ölçürolerin değer

lendirilmesinde kullanılan ölçütler daha önceden belir

lenmişlerdir. 

c .. Bireyin, çeşitli disiplin alanlarındaki perfor

mans düzeyinin belirlE!nmesine hizmet etmektedir. 

Eğitim ve öğretim, öğrencileri amaçlara ulaştır

mak, yeni davranışlar kazandırmak için yapıldıltına göre 

öl-;renci başarısının değerlendirilmesinde kullanılacak 

ölçüt amaçlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi yolu oluş

turmaktadır. B· ınun içinse çogunlukla mutlak testlere yer 
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vermek uygun olmaktadır.Mutlak testi hazırlama amaçların 

analiz edilmesini ve alt amaçların belirlenınesini gerek
tirmektedir. 

Zihinsel engelli öğrencilerin çeşitli derslerdeki 

başarılarını ortaya çıkarabilmek ve eğitsel önlemler 

alabilmek için mutlak testlerden yararlanmak planlanacak 

öğretime hizmet eder. 

5. Gözlemler 

Gözlemler aracılığıyla çocuğun bulunduğu işlevsel 

düzeyi belirlenmektedir. Gözlemler; becerilere ilişkin 

sağlıklı, ayrıntılı ve doğru bilgi sağlar(Özyürek, 1983). 

Zihinsel engellilerin tanılamasında gözlem tekniklerinden 

yeterince yararlanılmamaktadır. 

Özetle ülkemizde.zihinsel engellilerin tanısı 

rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan psikometrik 

ölçümler sonucu belirlenmektedir. Bu ölçümlerde daha çok 

standartlaştırılmış bağıl testlerden yararlanılmaktadır. 

Bu ölçümler sonucu kişinin normalden farklılaşma düzeyi 

belirlenmekte ve eğitim ortamıarına yerleştirilmektedir. 

Yerleştirmeda eğitsel değerlendirmeye yeteri kadar yer 

verilmemektedir. 

D. 'I'ÜPLlYE' DE ZİıHİNSEL ENGELLİLER İÇİN SÖZ KO~~lJSU OLA.i'J 

EGİTİM ORTA!.ITıARI 

Günümüzde özel eğitime muhtaç çocuklar için değişik 
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e ği tim ortasıarı bulunmaktadır. Yalrın za:-nana kadar özel 

eğitime muhtaç ol~a durumlarının bireyden kaynaklandığına 

inanılmaktaydı. Engelli çocuklar hasta gibi görülmekteydi. 

Bu nedenle özel eğitime muhtaç çocuklar akranlarından 

ayrılarak kendilerine özgü yatılı eğitim ortamlarında 

eğitilmekteydi. 1970'li yıllarda ABD'de ve bazı Avrupa 

ülkel~rinde engelli öğrencilerin duygusal, toplu~sal ve 

zihinsel özellikleri dikkate alınmaksızın tek tip özel 

eğitim ortamına yerleştirilmelerinin, her öğrenci için 

uygun olmayacağı düşüncesi belirdi. Hernangi bir engele 

sahip olan bir çocuğun diğer pekçok özelliği bakımından 

normal çoc~klar gibi olduğu ve yaşamının büyük bir bölü

münü normaller. arasında geçirmek zorunda olduğu görüşü 

yaygınlaşmaya başladı. Tüm bunların sonucunda, tek seçe

neğin yatılı özel okul olmadığı anlaşıldı. Engelli öğren

cilerin tümüyle akranlarından ayrılmalarını·gerektirmiyen 

özel eğitim ortamları düzenlenmeye .başlanı;mıştır(özyürek, 

1983, 1985). 

Özel eğitim alanında meydana gelen bu gelişmeler 

zihinsel engelli çocukların eğitimi için de geçerlidir. 

Zihinsel engelli çocukların eğitimi önceleri evde, has

tanede, yatılı okullarda gerçekle§tirilmekteydi. Ancak 

son yıllarda bu eğitim ortamlarının. yanı sıra gündüzlü 

·okul, özel sınıf, kaynak oda, ve normal sınıf uygulama

ları yaygınlaşmıştır(Çağlar, 1979; özsoy, 1985). 

Genel olarak zihinsel engelliler için eğitim 
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ortamı, düzenlemeleri normal okul btinyesindeki çeşitli 

düzenlemelerden yatılı okullardaki düzenlemelere kadar 

çeşitlilik göstermektedir. normal okul dtizenlemeleri 

içinde, özel 8raç ve.gereçlerle özel eğitim hizmeti, 

özel e(;i tim danışmanlığı, gezici öt;retmenlik, kaynak 

oda, yarım günlük özel sınıflar, normal okulda özel sı

nıf, özel ve normal okul dtizenlemeleri bulu~maktadır. 

Ayrıca yatılı okul, hastanede eğitim ve eve dayalı öğre

.tim düzenlemeleri de zihinsel engelli öğrencilerin yarar

lanabilecekleri eğitim ortamlarıdır(özytirek, 1983). 

Türkiye'de çeşitli nedenlerle zihinsel engelli 

çocukların eğitim ve öğretimlerine çok geç başlanmıştır. 

Bunun sonucu zihinsel engeliilere yönelik eğitim ortam 

ve düzenlemelerinde istenilen yol alınamadığı görülmek

tedir. Ülkemizde halihazırda zihinsel engelliler için 

iki tür düzenlemeden söz edilebilmektedir. Bunlar; ı. Özel 

sınıf düzenlemeleri, 2. Gündüzlü okul düzenlemeleri. 

ı. özel Sınıf Düzenlemeleri 

Normal okul sistemleri içinde yer alan sınıflardır. 

Bu sınıfların ülkemizdeki adı "alt özel sınıf"dır. Bu 

sınıfıara öğrenci seçimi, yerleştirilmesi ve eğitim et

kinl H::lerinin izlenmesi görevi rehberlik ve araştırma 

merkezleri tarafından yerine getiril~:1ektedir" Merkezlerde 

yapılan psil:ometrik ölçtimler sonucu 45-75 arasında olan 

eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar özel sınıfa 
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yerleştirilmektedir. Bu sınıflardaki ö[trenci sayısı 

onbeşi aş~amaktadır. özel bazı araç ve gereçlerle dona

tılmış olan bu sınıfların sorumlulu[Cunu yetişmiş bir 

öğretmen üstlenmektedir. Özel sınıflar ilkokul düzeyinde 

birle0tirilmiş sınıf özelligine göre etitim ve ö~retim

lerini sürdürmektedir. Öğretim sırasında zihinsel engelli 

çocuklar diğer çocuklardan ayrılmakta, öğretim dışında 

çocuklarla birlikte olmaktadır. Özel sınıflar, Milli Eği

tim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hazırlanmış bir prog

ram çerçevesinde eğitim ve öğretimlerini planlamaktadır

lar. 

2. Gündüzlü Özel Okul Düzenlemeleri 

Milli Eği tiriı Genç li..]{ ve Spor Bakanlığınca, Karabük' te 

açılan Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Okulu ile vakıf 

ve derneklerce açılan öğretilebilir zihinsel engelliler 

okulları gündüzlü okul düzenlemeleridir. Buralar normal 

okullardan ayrı, çocukların bütün gün eğitim gördükleri 

ortamlardır. Özel gündüzlü okullar öğrencilerin özel eği

tim gereksinimlerini karşılıyabilecek şekilde düzenlen

miştir. 

Özel sınıfa dayalı eğitilebilir çocuklar iş okul

ları gündüzlü özel okul düzenlemeleridir. Özel alt sınıf

lardan mezun olan ö;~rencilere iş ve Deslek :wznndırmnyı 

amaçlayan okullardır. Ülkemizde Bursa., İzmir ve Kayseri'de 

bulunan iş okulları hem akademik hem de iş ve meslek 

becerisi kazandırmaya çalışan eğitim ortamlo.rıdır. 



BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölür:ıde, araştırmanın evreni ve örneklemi, araş-

tırınGnın modeli, araştırmada kullanılan bilgi toplama 

araçları ve uygulama süreçleri, toplanan.bilgilerin çözümü 

ve araştırr.ıada kullanılan istatistiksel tekniklerin açık-

lanmasına yer verilmiştir. 

/ 

A. EVREN VE ÖRNEKLEM 

1986-1987 öğretim yılında Eskişehir ili belediye 

sınırları içinde bulunan ilkokulların bünyesindeki alt 

özel sınıflarda öğrenimlerini sürdüren so~ sınıf öğrenci-

lerinin tümü araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Evreni 

oluşturanların sa~rısını belirle::rebilr~ek için Eskişehir 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin 1986-1987 öğretim 
i• 

yılı ka~rı tlarından yararlanılmıştır. İncelenen kayıtlara 

göre 41 ol::ulda alt özel sınıfın e~i tim ve öğretime devam 

etti[';i, bunlardan 23 'ünde V. sınıfın bulunduğu ve öğrenci 

sayısının da 83 olduğu anlaşılmaktadır. 

. . 

neueni '.Tl e c::.~Lel:lerr: alma volU!"!3 o:idil;<!e!::ci:~tir. Alt özel t• rJ, ~ . ' .., 

23 
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V. sınıf eğitilebilir zihinsel engel1i ö[reı.;.cilerin tümü 

arm;tırme.da yer aln:.ıçt:..r. Are.ş. tııua örneklenline giren 
1 .. 

öl;rer...cilerin okullara göre da;_··ılırrıı EK 1' de verilmiştir. 

Araqtırr:ıacın uygularıması n:;.a::ıouınc.a ol:11 .. rr:a-yazma 

i~ilme;;"en on c{;rerıci;ye 2ri tmetil: r.mtlc.Jc bOfj2rı testi üygu-

lanamacığı, altı ("5ğrenci de bulunmadıt> için toplam 16 

ö(;re,1Ci araştırr::a evreninin dışında tutulmu:jtur. Buna 

göre araştırmanın verileri 64 alt özel son sınıf öEren-

c isinden toplarmuştır. 

B. ARAŞTIREA TEODELİ 

İlkokul ça~ında olup özel e~itim Bulemleri ile 

alt özel sınıflarda öğrenimlerini sürdüren et,itilebilir 

diizeyde zihinsel engellilerin matematik dersinde hedef

lenen amaçlara ula~abilme düzeyini belirlemeyi amaçla-

yan bu çalışma,dur-nrn saptama türündedir. 

C. KULLAraLAn BİLGİ TOPLAI'I~ ARAÇLARI 

Araştırma verilerinin topla~~asında geliştirilen 

ari tınetik mutlak baş.arı testi ile öi;retmen gözlem formu 

cevap kartı kul lanılmıştJ~r. 

1. P..ri tmetik Mut.lak Ba:;~G.rı S:er:;tinin Geliutirilmesi: 

Ülkemizdeki ilkokulların gerek normal sınıflarına, gerekse 

alt öz.el sınıfıarına devam eden öerencilerin matematik 
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programlarının hedefleri doğrultusunda ö[~renme düzeyle

rini belirleyebilmek için mutlak decerlendirme araçları 

geliştirilmemiştir. Bu nedenle araştırmanın ar:ıaçlarını 

gerçekleştirmede kullanılacak aritmetik mutlak başarı 

testinin hazırlanmasına girişilr:ıiştir. Mutlak testler 

öğretimin hedef ve amaçlarına, yani de[Çişmeyen perfor

mans ölçütlerine göre öğrencilerin değerlendirilmesine 

olan~r veren ölçü araçlarıdır(Özyürek, 1986). 

Aritmetik mutlak başarı testinin hc:zırlanmasında 

izlenen·2şamalar sırasıyla ayrıntılı şekilde aşağıda 

verilmiştir. 

a. Temel Becerilerio ve Amaçların Belirlenmesi: 

İlkokul düzeyindeki öprenciler için hazırlanmış "İlkokul 

Programı" ile ''Eği tilebilir Geri Zek~li Çocuklar İçin 

İlkokul Programı "nın matematik ders i ile ilgili konu ve 

amaçlar incelenmiştir. Ancak eğitilebilir geri zekalı 

çocuklar için ilkokul programında hedeflenen amaçların 

seviyesi esas alınmakla beraber, alt amaçların ifadesinde 

tam bir açıklık ve sıralamanın olmaması nedeniyle "İlk

okul Matematik Programınndan yararlanma yolu seçilmiştir. 

İlkokul matematik programının incelenmesi sonucunda, 

sadece ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma 

tenel becerile ri esas alınmış ve bunlara cöre amaçlar 

beli.~'lenmiştir. Sonra ilkokul programında ritmik sayma 

doğal sayılar, toplama ve çıkarma temel becerileriyle 

ilgili olarak hazırlanmış olan ders kitapları, dergiler 
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ve diğer yazılı kaynaklar incelenmiştir. İncelemeler 

sonucu temel amaçlar alt amaçlara ayrıştırılnıştır. Ay

rıştırılan alt amaçlardan benzerleri birleştirilerek, 

kola;:,rdan zora doğru ardışık bir sıraya konulmuştur. 

Ritmik sa~~a temel becerisi için 27 alt amaç, doğal sa

yılar temel becerisi için 49 alt amaç, toplama işlemi 

temel becerisi için 53 alt amaç ve çıkarma işlemi temel 

becerisi için de 43 alt amaç belirlenmiştir. İzleyen 

aşamada bu alt amaçların uygunluğunu belirleyebil~ek 

için öğretmen gözlem formu geliştirilmiştir. 

b. Öğretmen Gözlem Formu: Ritmik sayma, doğal 

sayılar, toplama ve çıkarma işlemlerindeki alt amaçların 

uygunluğunu ortaya çıkarmak için, yukarıda belirlenmiş 

olan alt amaçlar soru ifadeleri şekline getirilerek 

Öğretmen Gözlem Formu oluşturulmuştur(Ek 2). 

Daha sonra form alt özel sınıf öğretmenlerinin 

gözlemlerine sunulmuştur. Her ÖGretmen gözlem formundaki 

soru ifadelerini okuyarak sınıfındaki öğrencilerde belir

tilen alt amaçların gerçekleşip, gerçekleşmediğini öğret

men gözlem formu cevap kartına işlemişlerdir(Ek 3). Öğ

retmenlerin, öğretmen gözlem formuna verdikleri cevaplara 

bakarak alt amaçların uygunluğu belirlenmiştir. Öğretmen 

gözlem formurta verilen cevaplardaki alt amaçlar aritmet~r 

mutlak başar:ı testinin hazırlanmasında esas alın:nıştır. 

c. Her Bir Al.t Amaç İçin Uygun Test Maddele.rinin 

Hazırlanması: Yoklanacak alt amaçlar belirlendikten sonra 
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her bir alt amacı ölçebilecek ni telH::te test maddeleri 

geliştirilmiştir. Test maddelerinde ortak bir soru kökü 

ve bu soru kökünün altında da 4 soru yeri yeralmaktadır. 

Öğrenci ortak soru kökünü okuyarak 4 soruya da kağit 

üzerinde 4 doğru cevabı yazılı olarak verebilmektedir. 

Bazı sorularda ortak soru kökünün altında 2 veya 3 soru 

yeri bulunmaktadır. Bu şekilde hazırlanan test maddeleri 

çoğaltılarak Aritmetik Mutlak Başarı Testi ötrencilere 

uygulanacak şekle getirilmiçtir(Ek 4). 

2. Aritmetik Mutlak Basarı Testi: Bu test ilkokul 

öğrencilerinin ritmik sayma doğal sayma, toplma ve çı-

karma temel becerilerini, amaçlarını gerçekleştirme düze

yini belirleyebilme ~amacına hizmet etmektedir. 

Test 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

ritmik sayma temel becerisinin alt amaçları için 27 test 

maddesi ve her test maddesinin de 4 soru, doğal sayılar 
' temel becerisinin alt amaçları için 49 test maddesi ve 

her test maddesi ~çin 4 soru, toplama temel becerisinin 

alt amaçları için 53 test maddesi ve her test maddesi 

için 4 soru, çıkarma temel becerisinin alt amaçları için 

43 test maddesi ve her test maddesi için 4 soru bulun

maktadır. 

Puanlaması test maddelerinde yer alan 4 sorunun 

en az üçünü doğru yapan öğrenci o ·Lest maddesinden + 1 

puan alır. Eğer 2 veya daha fazla yanlışı varsa puan 
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verilmez. Her test maddesi bir alt amacı gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğini ölçmeye hizmet etmektedir. 

3. Öğretmen Gözlem Formu Grup Kartı: Hazırlanan 

öğretmen gözlem formu cevap kartı, alt özel son sınıf 

öğrencilerle ilgili aşağıdaki özellD{lerin belirlenmesine 

olanak sağlamaktadır. 

a. Kimlik bilgisi(adı ve soyadı, cinsiyet, okulu, 

sınifı, gözlem tarihi ve yaşı). 

b. Alt özel sınıfta bulunma süresi. 

c. Öğrencilerin zeka bölümü(Bu bilgi Eskişehir 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi kayıtlarından alınacak). 

d. Ek özür durumu. 

D. UYGULAMA 

Geliştirilen, aritmetik mutlak başarı testinin 

uygulanmasında aşağıdaki süreçler izlenmiştir •. 

Araştırma kapsamına giren ilkokullarda aritmetik 

mutlak başarı testini uygulayabilmek için Mıllgi Eğitim 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır 

(Ek 5). Alınan iz.inle birlikte alt özel sınıfı bulunan 

okullara gidilerek her bi.r öğrenciye test bireysel ola

rak sınıfta uygulanmıştır. 
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Testteki ritmik saJ~a ve doğal sayılardan oluşan 

I. ve II. bölümler birinci gün, toplama ve çıkarma işlem

lerinden oluşan III. ve IV. bölümler de ikinci gün uygu

lanmıştır. Uygulamanın uzun sürmesi nedeniyle testin 

III. ve IV. bölü~lerinde ilgili sınıf ö~retmenlerinden 

yararlanılmıştır. 

Uygulama başladığı zanan ilgil:J_ öğrencilerin her

birine test verilmiş ve yönergeyi okumaları istenmiştir. 

Yapılan açıklamalarda testin amacını, neden yapıldığı ve 

öğrencilerin yapacağı işler anlatılmıştır. Daha sonra 

öğrenciler kendilerine verilen testin sorularını okuyarak 

cevaplamaları istenen yerlere yazmışlardır. Test mutlak 

bir test olması nedeniyle zaman sınırlamasına gidilme

miştir. 

Uygulama esnasında bazı öğrenciler okuma-yazma 

bilmediği, testin okumayı ve yazmayı gerektirmesi nede

niyle sorulara cevap veremedikleri için test formları 

geri alınmıştır. 

Tüm öğrencilere testin uygulanması iki haftalık 

süreyi kapsamıştır. Okulların sabahçı ve öğlenci olması 

nedeniyle aynı gün iki ayrı okulda test verilebilmiştir. 

E. VERİLERİIJ ÇÖZÜMÜ 

Araştırmada toplanan veriler, araştırmartın amaçla

rına uygun olarak çözümlenmiştir. Toplanan verilerin 
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çözümünde izlenen a~amalar ve yapılan işlemler aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Öğretmen Gözlem Formu Cevap KaY't.ı ile Toplanan 

Verilerin Cözümü: Öğrenciler cinsiyetlerine ve zek§. 

bölünlerine göre sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin zeka 

bölümleri 45-75 arasında yayılması nedeniyle, zek§. bölüm

lerine göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba zeka 

bölümü 60 ve yu_l{arısı, ikinci gruba zek§. bölümü 59 ve 

altında olanlar alınmıştır. 

2. Öğrencilerin Ölçülen Ritmik SaYffia, Doğal Sayı

lar, Toplama ve Çıkarma Temel Becerilerini Gerçekleştirme 

Düzeylerine İlişkin Verilerin Çözümü: Öğrencilerin arit

metik mutlak başarı testindeki her bir soruya vermiş 

oldlL~ları cevaplar cevap anahtarı kullanarak puanlanmış-

tır. Her bir öğrenciye ait test üzerinde o öğrencinin 

testten aldığı ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve 

çıkarma işlemlerinde temel becerileri gerçekleştirme 

puanları ayrı ayrı yazılmıştır. Her temel beceri için 

alınan puanların çözümü de aşağıda açıklanmıştır. 

a. Öğrencilerin Ölçülen Ritmik Sayma Temel Beceri

sini Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Verilerin Çözümü: 

Ritmik sayınada ölçülen test madde sayısı(alt amaç) 27'dir. 

Bu 27 test maddesinden % 75 ölçütüne göre 20 ve daha 

fazla puan alan öğrenciler ritmik sayma becerisini ger

çekleştirmiş, 19 ve altında puan alan öğrenciler ritmik 

sayma becerisini gerçekleştirememiş kabul edilmektedir. 

ANADO:;;:..r.;.f)-:ı\i.V2.ı..~T&.. 
Mer~KiWipı.-
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Buna göreritmik sayma temel becerisini gerçekleştiren 

ve gerçeJ.ı::leştirmeyen öğrenci sayıları çıkarılmıştır. 

b. Ö~rencilerin Ölçülen DoRal Sayılarla İlgili 

Iemel Beceriyi Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Verilerin 

Çözümü: Dol_tal sayılarda ölçülen test madde( alt amaç) 

sayısı 49'dur. Bu 49 test maddesinden % 75 ölçütüne göre 

36 ve daha fazla puan alan öğrenciler temel beceriyi 

gerçekleştirmiş, 35 ve altında puan alan ö(:renciler 

temel beceriyi gerçekleştirmemiş kabul edilmiştir.Buna 

göre doğal sayma temel becerisini gerçekleştiren ve ger

çekleştirmeyen öğrenci say~ları belirlenmiştir. 

c. Öğrencilerin Ölçülen Toplama Temel Becerisini 

Gerçekleştirme Düzeyine İliskin Verilerin Çözümü: Toplama 

işlemlerinde ölçülen test maddesi(alt amaç) sayısı 53'tür. 

Bu 53 test maddesinden % 75 ölçütüne göre 39 ve daha 

fazla puan alan öğrenciler temel beceriyi gerçekleştir

miş, 38 ve altında puan alan öğrenciler temel beceriyi 

gerçekleştirmemiş kabul edilmrctir.Buna göre toplama iş

lemlerinde temel beceriyi gerçekleştiren ve gerçekleştir

meyen öğrenci sayıları belirlenmiştir. 

d. Öğrencilerin Ölçülen Cıkarına Temel Becerisini 

Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Bilgilerin ÇözUmü: Çıkarma 

işlemlerinde ölçülen test maddesi(alt [-:imaç) sayısı 43'tür~ 

Bu 43 test maddesinden % 75 ölçütüne göre 32 ve daha 

fazla puan alan öE;renciler temel beceriyi gerçekleştir

r:ıiş, 31 ve altında puan alan ö[~renciler tenel beceriyi 
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gerçekleştirmemiş kabul edilmiştir.Buna E5re çıkarma 

işlemlerinde temel beceriyi gerçekleştiren ve gerçekleş

·tiremeyen 5grenci sayıları belirlenmi0tir. 

3. Öğrencilerin Cinsiıetleritıe Göre Ölçülen Ritmik 

Sayma,DoRal Sayılar,Toplama ve Çıkarma !slemlerinde 

Amaçları Gerçekleştirme Düzeyine !liskin Verilerin Cöztimü: 

Bitmik sayma,do~al sayılar,toplama ve çıkarma işlemleri

nin herbirinde kız ve erkek ö[i;rencilerin aldıkları puan

lar ayrı ayrı listelenmiştir. Her bölümde kız ve erkek 

öğrencilerin aldıkları toplam puanlar çıkarılmıştır.Araş

tırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları be

lirlenmiştir. 

4. Öğrencilerin Zeka Eölümlerine Göre Ölçülen . 

Ritmik Sayma,Doğal Sayılar,Toplama ve Çıkarma İşlemle

-~Ifide Amacları Gerçeklestirme Düzeyine !lişkin Verile

riri Çözümü: Zeka bölümü 60 ve üzerinde olan öğrenciler:.. 

le, zeka bölümü 59 ve al t,ında olan öğrencilerin ri tmik 

sayma,doğal sayılar, toplama ve çıkarma işlemlerinin 

herbirinden aldıkları puanlar listelenmiştir. Listele

nan( . puanlardan her iki grubun aldıkları toplam puan

lar elde edilmiştir. 
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F. KULLAFILAH İSTATİSTİKSEL 'l1EKNİKLER 

Araştırmanın amaçları dikkate alınarak kullanılan 

istatistik teknikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Araştırmada öğrencilerin cinsiyet ve zeka bölümü 

ile ilgili nitelikleriJsayı ve yüzdelerle ifade edilmiş

tir. 

Aritmetik mutlak başarı testi ile ölçülen ritmik 

sa;yma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma temel becerile

rini gerçekleştiren ve gerçekleştirmiyen öğrencilerin 

dağılımı da sayı ve yüzdelerle ifade edilmiştir. 

Ritmik sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma 

işlemlerinde amaçları gerçekleştirme düzeyleri ile iliş~ 

kili olarak kız ve erkek öğrencilerin aldıkları puanların 

ortalamaları, standart sapmaları bulunmuştur. İki orta

lama arasındaki far~ın anlarnlılı~ını sınamak için t tes

ti kullanılmıştır. 

Aritmetik mutlak başarı testi ile ölçülen ritmik 

sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma işlemlerinde 

amaçları gerçekleştirme düzeyleri ile ilgili olarak zek~ 

bölümü 60 ve üzerinde olanlarla, zek~ bölümü 59 ve altında 

olan öğrencilerin aldıkları puanların ortalamaları, stan

dart sapr.ı.aları bulunmw;tur. İki ortalama arasındaki farkın 

anlamlılı~ını sınamak için t testi kullanılmıştır. 
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Genel olarak sosyal bilimlerdeki araştırmalarda 

.C•5 anlamlılık düzeyinin önerilmesi nedeniyle, bu araş

~~~ada da anlamlılığın arandığı tüm durumlarda .05 anlam

l:..::..ık düzeyi benimsenmiştir. 



BÖLÜM IV 

BULGULAR VE.YORUM 

Bu bölümde önce, araştırma örneklemine giren öğ

rencilerin niteliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiş

tir. Daha sonra araştırmanın. genel amacı çerçevesinde 

öğrencilerin aritmetik dersinde; ritmik saymaler, doğal 

sayılar, toplama ve çıkarma işlernlerinde temel amaçları 

gerçekleştirme düzeyini ve bu düzeyin cinslere ve zeka 

bölümlerine göre farklılaşıp, farklılaşmadığına ilişkin 

bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Bulguların sunu

luşunda yanıt aranan soruların ele alınış sırası izlenmiş
tir. 

A. ALT ÖZEL SON SINIF Öti-RENCİLERİliTI~ NİTELİKLERİNE GÖRE 

DAGILIMI 

Araştırma kümesini ol~~turan alt özel son sınıf 

öğrencilerinin cinsiyet ve zeka bölümüne ilişkin bulgu

lar aşağıda yer almaktadır. 

ı. Cinsiyet 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine 

göre dağılımı "Çizelge 1" de yer almaktadır. 
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ÇİZELGE 1 

ÖGRENCİLERİN CİNSİYETLERİ11E GÖRE DAGILIMI 

Cinsiyet 

Kız 

Erkek 

Toplam 

s 

30 

34 

64 

% 

46.87 

53.13 

100.00 
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"Çizelge 1" de de görülebileceği gibi alt özel son 

sınıf öğrencilerinin aşağı yukarı yarısı(% 46.87) kız, 

yarısı da(% 53.13) erkektir. Kız ve erkek ö~;rencilerin 

sınıflardaki dağılımı aşağı yukarı eşittir. 

2. Zeka Bölümü 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin zek~ bölümlerine 

gBre dağılımı "Çizelge 2" de verilmiştir. 

ÇİZELGE 2 

ÖGRENCİLERİN ZEKA BÖL~ffiERİNE GÖRE DAGILIMI 

Zeka Bölümleri s % 

60 ve üstü 40 62.50 

59 ve altı 24 37.50 
__.;;._. 

Toplam 64 100.00 
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"Çizelge 2" de de görtilebilece~i gibi alt özel 

son sınıf ö~rencilerinin aşa~ı yukarı üçte ikisi(% 62.5) 

zeka bölümü 60'ın üzerinde, üçte birinin de(% 37.5) zeka 

bölümü 59'un altındadır. 

B. ÖGREIJCİLERİ!il RİTMİK SAYMA, DQiJAL SAYILAR, TOPLAMA VE 

ÇIKART,T.A. TENlEL BECERİLERİNİ, (AMAÇLARINJ) GERÇEKLEŞTİRME 

DÜZEYİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

Bu kısımda aritmetik mutlak başarı testine göre 

alt özel son sınıf ögrencilerinin ritmik sayma, do~al 

sayı, toplama ve çıkarma temel becerilerini gerçekleştirme 

düzeyi ile ilgili bulgulara ve yorumlara sırasıyla yer 

verilmektedir. 

ı. Öğrencilerin Ritmik Sayma Temel Becerisini 

(Amacını) Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin aritmetik mutlak 

başarı testine göre ritmik sayma temel becerisini gerçek

leştirme düzeyi "Çizelge 3" de. ter verilmektedir. 

"Çizelge 3" de görüldüğü gibi alt özel son sınıf 

öğrencileri aritmetik mutlak başarı testine göre ritmik 

sayma temel becerisini gerçekleştirenler ara ş-

tırma kümesinin aşağı yukarı üçte ikisini(% 68.75), 

ri tmik sayma temel becerisini gerçekleştiremeyen-

ler ise üçte birini(% 31.25) oluşturmaktadır • • 



ÇİZELGE 3 

A.."RİTJVIETİK. MUTLAK BAŞARI TESTİ NE GÖHE 

ÖGHENCİLERİN RİTMİK SAYTvlA TEMEL 

BECERiSİNİ GERÇEKLEŞTiRME DÜZEYi 

Ri tmik Sayma · Öğrenci 

Temel Becerisi Sayısı 

Gerçekleştirenler 44 

Gerçekleştiremeyenler 20 

Toplam 64 

Yüzdesi 

68.75 

31.25 

100.00 

38 

Bu sonuca göre ritmik sayma temel becerisini ger-

çekleştiren alt özel son sınıf öğrencileri, gerçekleşti

rameyenıere göre daha çok sayıda oldukları anlaşılmakta-

dır. 

2. Öğrencilerin Doğal Sayılarla İlgili Temel 

~ceriyi(Amacını) Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin aritmetik mutlak 

başarı testine göre doğal sayılarla ilgili temel beceriyi 

gerçekleştirme düzeyi "Çizelge 4" de yer almaktadır. 

"Çizelge 4" de de görülebileceği gibi, alt özel 

son sınıf öğrencileri aritmetik mutlru: başarı testine 

göre,do~al sayılarla ilgili trmel beceriyi gerçekleşti-

renler ara~tırmaya katılanların aşağı yukarı beşte 

ikisini(% 40.625), doğal sayılar temel becerisini 

ANADOLU iİNİVER.Si'rESi 
· Merkt~:KI&apb•Mi 
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gerçekleştiremeyenl~r 

oluşturmaktadır. 

ise beşte üçünü(% 59.375) 

ÇİZELGE- 4 

ARİTM:ETİK NIUTLAK BAŞA,.'U TESTİiili GÖlili 

ÖGRENCİLERİN DOGAL SAYILARLA İLGİLİ 

TEYEEL BECERİYİ GERÇEKLEŞTİRlVJE DÜZEYİ 

Doğal Sayılar ö ğ r e n c i 

Temel Becerisi Sayısı Yüzdesi 

Gerçekleştirenler 26 40.625 

Gerçekleştiremeyenler 38 59.325 

Toplam 64 1oo.ooo 

Bu sonuca göre doğal sayılar temel becerisini 

gerçekleştiren alt özel son sınıf öğrencileri, gerçekleş

tiremeyenlere göre daha az sayıda oldukları anlaşılmak

tadır. 

3. öğrencilerin Toplama Temel Becerisini(Amacını) 

Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin, aritmetik mut

lak başarı testine göre toplama temel becerisini gerçek

leştirme düzeyi "Çizelge 5• de yer ver.:...lmektedir. 

"Çizelge 5 11 de de görüldüğü gibi alt özel son 

sınıf önrencilerinin aritmetik mutlak başarı testinde 
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toplama teillel becerisini gerçekleştirenler ara ş-

tırına kümesinin yaklaşık beşte üçünü(% 59.375), toplama 

temel becerisini gerçekleştiremeyenler 

ikisini(%40.625) oluşturmaktadır. 

ÇİZELGE 5 

ise 

ARİTMETİK MUTLAK BAŞARI TESTİlJ.E GÖRE 

ÖGRENCİLERİliJ TOPLAMA TEI'i!EL BECERİSİNİ 

GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYi: 

Toplama Temel ö ğ r e n c i 

Becerisi Sayısı Yüzdesi 

Gerçekleştirenler 38 59.375 

Gerçekleş tiremeyenler 26 40.625 

Toplam 64 100.000 

beşte 

Bu sonuca göre toplama işlemlerinde temel beceriyi 

gerçekleştiren alt özel son sınıf öğrencileri, gerçekleş

tiremiyenlere göre daha çok sayıda olduğu anlaşılmaktadır. 

4. Öğrencilerin Çıkarma Temel Becerisini(Amacını) 

Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin, aritmetik 

mutlak başarı testine göre, çıkarma temel becerisinin 

gerçekleştirme düzeyi "Çizelge 6" da yer verilmektedir. 



ÇİZELGE 6 

AEİTMETİK lrfLITLli.K BAŞA..1U TESTİim GÖRE 

ÖGRENCİLERİN ÇIKARMA TEJVIEL BECEHİSİUİ 

GERÇEKLEŞTIRME DÜZEYİ 

Çıkarma Temel ö ğr e n c i 

Becerisi Sayısı 

Gerçekleştirenler 14 

Gerçekleştiremeyenler 50 

Toplam 64 

Yüzdesi 

21.875 

78.125 

1oo.ooo 
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"Çizelge 6" dan da anlaşılaca~ı gibi alt özel son 

sınif öğrencilerinin aritmetik mutlak başarı testinde 

çıkarma temel becerisini gerçekleştiren ler araş

tırmaya katılanların aşağı yukarı beşte birini(% 21.875), 

çıkarma temel becerisini gerçekleştiremeyenıer 

ise beşte dördünü(% 78.125) oluşturmaktadır. 

Bu sonuca göre çıkarma temel becerisini gerçek

leştiren alt özel son sınıf öğrencileri, gerçekleştire

miyenlere göre çok az sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

göre çıkarma işlemlerinde başarı düzeyinin çok düşük 

olduğu görülmektedir. 

C. KIZ VE ERKEK ÖGREJ;CİLERİN ARİTMETİK I.TUTL.ı\K BAŞARI 

TESTİilli GÖRE .Alv1AÇLARI GERÇEKLK~'l,İRiıiE DURUMU İiıE İLGİLİ 

BULGULAR 

Bu kısımda alt özel son sınıf öğrencilerinin 
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cinsiyetine göre, aritmetik mutlak başarı testinde, rit

mik sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma işlemlerinde 

amaçları gerçekleştirme düzeylerine ilişkin bu:ı_gulara 

ve yoru.ııılara yer verilmiştir. 

ı. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Ritmik Saynıa 

Amaclarını Gerçeklestirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf kız ve erkek ö[trencilerin ari t-

metik mutlak başarı testiyle ölçülen ritmik sayma puan-

larının ortalamaları, standart sapmaları ve t değeri 

"Çizelge 7" de yer almaktadır. 

ÇİZELGE 7 

ARİTl\1ET!K MUTLAK BAŞARI TESTİNE GÖRE 

KIZ VE ERKEK ÖGRENC İLERİN RİTlVITK SAYMA 

PUANLARININ ORTAL.Al\TALARI ARASINDAKİ FA.t'1KLAR 

Cin- Orta- Farkın 

Değişken siyet Sayı lama ss S d t Anlamlılığı 

Kız 30 19.36 7.25 
Ritmik Sayma 62 2~74 Anlamlı 

Erkek 34 23.58 6.34 

... 
t = 2. 74 sd - 62 · p(o5 

"Çizelge 7" den de görülebileceği gibi alt özel 

son sınıf kız öğrencilerin aritmetik mı.ı.tlak başarı tes-

tinden ritmik saymalarda aldıklArı puanların ortalaması 

19.36, standart sapması 7.25'dir. Erkek öğrencilerin ise 



43 

puanlarının ortalaması 23.58, standart S(1pması 6.34 bulun

muştur. Bulunant değeri 2.74'dür. 1 ve 62 serbestlik 

derecelerinde .05 anlamlılık düzeyinde t de[:~erleri tab

losundan okunan değer olasılı~;ı 2.00 'dir. Bulunan t değe

rinin tablo de{~erinden büyük olması nedeniyle ortalamalar 

arasındaki fark anlamlıdır. 

Bu sonuca göre alt ö.zel son sınıfta ri tmik sayriıa 

amaçlarını gerçekleştirme, erkek öğrenciler lehine anlamlı 

düzeyde fnrklılaşmaktadır. 

2. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dopal Sayılarla 

İlgili Amaçlarını Gerçekleştirine Düzeyi 

Alt özel son sınıf kız ve erkek öğrencj_lerin ari t

:metik mutlak başarı testiyle ölçülen doğal sayılarla ilgili 

puanlarının ortalamaları, standart sapmaları ve t değeri 

"Çizelge 8" de yer almaktadır. 

ÇİZELGE 8 

ARİTTv'lETİK MUTLAK BAŞARI TESTİlili GÖRE 

KIZ VE ERKEK ÖGP..ENCİLERİN DOGAL SAYILAP..DAKİ 

PUAriTıARININ ORTALAMALARI ARASINDAKİ F AP..KLAR 

Cin- Orta- Farkın 

Değiş];: en siyet Sayı lama ss S d t Anlaml ılJ. ğı 

Kız 30 26.26 12.83 
Doğal sayılar 62 1.33 Anlamlı ö.eğil 

Erkek 34 30.52 12 .. 29 

t = 1.33 s d = 62 P) 05 
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"Çizelge 8" den de görülebileceği gibi alt özel 

son sınıf kız öğrencilerin aritmetik mutlak baç;arı tes

tinden doğal sayılarla ilgili puanlarJ.nın ortalaması 

26.26, standart sapması 12.83, erkek ögrencilerin pUan

larının ortalaması 30.52, standart sapması 12.29 bulun

muştur. Bulunan t de~:;eri 1.33'tür. 

1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablosundan okunan değer olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden küçük ol

ması nedeniyle ortalamalar arasındaki fark anlamsızdır. 

Bu sonucu göre alt özel son sınıf kız ve erkek 

öğrenciler doğal __ sayılarda amaçları gerçekleştirme düzey

leri bakımından farklılaşmamaktadır. 

3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Toplama İşlem

lerinde Amaçları Gerçekleştirme 1Yt.izeyi 

Alt özel son sınıf kız ve erkek öğrencilerin arit

metik mutlak başarı testiyle ölçülen toplama işlemlerin

deki puanlarının ortalamaları, standart sapmaları ve t 

değeri "Çizelge 9" da yer verilmektedir. 

"Çizelge 9" dan da görülebileceği gibi alt özel 

son sınıf kız öğrencilerinin aritmetik mutlak başarı 

testinden aldıkla:-ı toplama işlemleri ile ilgili puanla

rının ortalaması 33~2, standart sapması 14.94, erkek öğ

rencilerin ise ortalaması 40, standart sapması 10.75 
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bulunmuştur. Bulunan t değeri 1.97'dir. 

ÇİZELGE 9 

AR.İTI.IETİK MUTLAK BAŞARI ~:ESTİJ'.J""E GÖRE 

KIZ VE EPJCEK ÖGRENCİLERİN TOPLAMA İŞLEI·.'ITıERİNTIEKİ 

PUANLARININ ORT ALAlVlALARI ARASINDAKİ FARKLAR 

Cin- Orta- Farkın 

Değişken siyet Sayı lama ss S d t Anlamlılığı 

~oplama 
Kız 30 33.2 14.94 

Anlamlı 62 1.97 
Işlemleri Erkek 34 40 10.75 değil 

t = 1.97 sd - 62 

1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düze;yinde t değerleri tablosunda okunan değer olasılığı 

2.00 1dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden küçük 

olması nedeniyle ortalartıalar arasındaki fark anlamlı 

değildir. 

Bu sonuca göre alt özel son sınıfta öğrenim gören 

kız ve erkek öğrenciler, toplama işlemlerinde amaçları 

gerçekleştirme düzeyi bakımından farklılaşmamaktadır. 

4. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Çıkarma İşlem

lerinde Amaçları Gerçekleştj_rrrıe Düzeyi 

Alt özel son sınıf, kız ve erkek öğrencilerin arit-

metik mutlak başarı testiyle ölçülen, çıkarma işlemlerin

deki puanlarının ortalamaları, standart sapmaları ve t 

değeri "Çizelge 10" da yer almaktadıro 



ÇİZELGE lO 

ARİTME2-1İK l\1UTLAK BAŞARI TESTİNE GÖRE 

KIZ VE ERKEK ÖGRE1iC İLERİN ÇIKAPJY1A İŞLEr~TLERİl:IJEKİ 

PUANLARININ ORTALAMALARI ARASilirDAI<::İ FA._f\KLAR 

Cin- Orta- Farkın 
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Değişken siyet Sayı lama ss S d t Anlamlılığı 

Çıkarma 
Kız 30 19.43 11.20 

Anlamlı 62 1.55 Işlemleri Erkek 34 23.79 10.41 değil 

t = 1.55 s d = 62 p>.05 

"Çizelge 10" dan da görülebileceği gibi alt özel 

son sınıf kız öğrencilerinin aritmetik mutlak başarı 

testinden aldıkları çıkarma işlemleri ile ilgili puanla

rının ortalaması 19.43, standart sapması 11.20, erkek 

öğrencilerin puanlarının ortalaması 23.79, standart 

sapması 10.41 bulunmuştur. Bulunant değeri 1.55'tir. 

ı ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablosunda okunan değer olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden küçük 

olması nedeniyle ortalamalar arasındaki fark anlamsızdır. 

Bu sonuca göre alt özel son sınıfta öğrenim gören 

kız ve erkek öğrenciler çıkarma işlemlerindeki amaçları 

gerçekleştirme düzeyi bakımından farklılaşmamaktadır. 



47 

D. ÖGREl::CİLEIÜ:tJ ZEK1\ BÖLÜ1\1LERİirE GöRE AlÜTMETİK DERSİNDEKİ 

AMAÇLA.."RI GERÇEKLEŞTİRME DURillıra İLE İLGİLİ BULGULAR 

Bu kısımda alt özel son sınıf öğrencilerinin zek~ 

bölümlerine göre, ari tınetik mutlak başarı testinde ri tmik 
.• 

say"na, doğal se::yılar, toplama ve çıkarma işlemlerinde 

amaçları gerçekleştirme düzeylerine ilişkin bulgulara 

ve yorumlara yer verilmektedir. 

ı. Öğrenci1er:Ln Zeka Bölümlerine Göre Ri tmik Sayma 

Amaclarını Gercekleştirme Düzeyi 

Alt özel son SJ.nıf ögrencilerinin zeka bölümlerine 

göre aritmetik ~utlak başarı testinden aldıkları ritmik 

sa;yma pvıanlarının ortalamaları, standart sapmaları ve 

t değeri 11 Çizelge ll" de yer almaktadır. 

ÇİZELGE ll 

ÖGRENCİLERİN ZEKA BÖLÜMTERİl\lE GÖRE ARİTMETİK 

J,IDTLAK BAŞARI TESTİNTIEKİ RİTMİK SAYMA 

PUANLARININ ORTALAMALA.RI ARASINDAKİ FARKLAR 

Zek~ Farkın 

_peğişken Bölümü Sayı Ortalama ss S d t Anlamlılığı 
• 

Ritmik 60 ve üstü 40 2~2.92 5. 35 
Anlamlı 62 1.16 s&yrna 

59 ve altı 24 19.54 6.99 değil 

t ı:: 1.16 sd = 62 
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"Çizelge ll" den de görülebilece~i gibi zekA 

bölümü 60 ve üzerinde olan alt özel son sınıf öğrencile

rinin aritmetik mutlak başarı testinde ritmik sayma ile 

ilgili puanlarının ortalaması 22.92, standart sapması 

5.35'dir. ZekA bölümü 59 ve altında olan öğrencilerin 

puanlarının ortalaması 19.54, standart sapması 6.99'dur. 

Bulunant değeri l .. l6'dır. 

1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablosunda okunan değer olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden küçük 

olması nedeniyle ortalamalar arasındruri fark anlamlı 

değildir. 

Bu sonuca göre zekA bölümü 60'ın üzerinde ve altında 

olan alt özel son sınıf öğrencilerinin ritmik sayma amaç

larını gerçekleştirme düzeyleri bakımından farklılaşma..;. 

maktadır. 

2. Öğrencilerin ZekA Bölümlerine Göre Doğal 

Sayılarla İlgili Amaçları. Gerçekleştirme 

Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin zekA bölümüne 

göre aritmetik mutlak başarı testinden aldıkları doğal 

sayılarla ilgili puanlarının ortalamaları, standart 

sapmaları ve t def,eri, "Çizelge 12'' de yer verilmektedir. 

"Çizelge 12" den de görülebileceği gibi zekA bölümü 
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60 ve üzerinde olan alt özel son sınıf öb;rencilerinin 

c:lritmetik mutlak başarı testinde doğal sayı puanlarının 

ortalaması 31.67, standart sapması 11.44, zek~ bölümü 59 

ve altında olan ö~rencilerin doğal sayı puanlarının 

ortalaması 23.-29, standart sapması, 13.05'tir. Bulunan 

t değeri 2.65'tür. 

ÇİZELGE 12 

ÖGRENCİLERİN ZEKA BÖLÜl\'ILERİNE GÖRE A..BİTIJE~İK 

MUTLAK BAŞA.ı.'ti TESTİNDE DOC}AL SAYIL.lı..RLA İLGİLİ 

PUANLARININ ORTAJJAlii.ALARI AR.ASDJDAKİ FARKLAR 

Zek~ Farkın 

Değişken Bölümü .sayı Ortalama SS Sd t Anlamlıh ğı 

Doğal 
60 ve üstü 40 31.67 11.44 

62 2.65 Anlamlı 
sayılar 

59 ve altı 24 23,29 13,05 

t• = 2.65 sd = 62 p (·05 

1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablos~~da okunan değer olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden büyük 

olması nedeniyle ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. 

Bu sonuca göre zek~ bölümü 60'ın üzerinde ve al

tında olan alt özel son sınıf ötrencilerinin doğal sayı-

larla ilgili amaçları gerçekleştirmede zekl3. bölümü 60 ve 

üzerinde olanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadıro 
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3. Öğrencilerin Zek~ Bölü:nlerine Göre Tonlama 

İşlemlerinde Amaçlar~ Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öt~rencilerinin zek~ bölümlerine 

göre aritmetik mutlak başarı testinden aldıkları toplama 

işlemlerindeki puanlarının ortalamaları, standart sapma

ları ve t de~eri "Çizelge 13" de yer verilmektedir. 

ÇİZELGE 13 

ÖGREFCİLERİN ZEK1\. BöLth-.1lliRİNE GÖRE 

ARİTMETİK TtıUTLAK EAŞARI TESTİ)illEKİ 

TOPLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PUANLARININ 

ORTALAWI:AL.A.RI ARASilillAKİ FARKLAR 

Zek~ Farkın 

:Değişken Bölümü Sayı Ortalama SS Sd t Anlaml:ılığı. 

Toplama 60 ve üstü 

işlemleri 59 ve altı 

t'* = 2. 22 

40 

24 

39.75 

31.91 

sd = 62 

10.65 

15.80 
62 2.22 Anlamlı 

p (.05 

~Çizelge 13" de de görülebileceği gibi zek~ bölümü 

60 ve üzerinde olan alt özel son sınıf öğrencilerinin 

aritmetik mutlak başarı testinde toplama işlemlerindeki 

puanlarının ortalaması 39.75, standart sap~ası l0.65'dir. 

Zeka böli..imU 59 ve altında olan ö[;rencilerin toplama işlem-

lerindeki puanlarının ortalaması 31.91, st=ındart sapması 

15.80'dir. Bulunan t değeri 2.22'dir. 
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1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablosunda okunan del~er olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo dei;erinden büyük 

olması nedeniyle ortalamalar arasındaki farl-:: anlamlıdır. 

Bu sonuca göre zek~ bölümü 60'ın üzerinde ve al-

tında olan alt özel son sınıf öğrencilerinin toplama 

işlemlerindeki amaçları gerçekleştirmede, zeka bölümü 

60 ve üzerinde olanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaş

maktadır. 

4. Öğrencilerin Zeka Bölümlerine Göre Çıkarma 

İslemlerindeki Arrı.açları Gerçekleştirme Düzeyi 

Alt özel son sınıf öğrencilerinin zeka bölümlerine 

göre ari tınetik mutlak başarı testi;:ırle aldıkları çıkarma 

işlemlerindeki puanlarının ortalamaları, standart sapma-

ları ve t değeri "Çizelge 14 11 de yer almaktadır. 

ÇİZELGE 14 

ÖGREUCİLERİN ZEKA BÖLÜl\ITıERİIIJ"E GÖRE ARİTNJ3TİK MUTLAK 

BAŞARI TESTİNDE ÇIKAR.IviA İŞLEMLERİNDEKİ PUANLPJUNIN 

ORTALM.1ALARI ARASIIID.AKİ :C'ARKLAR 

Zeka Farkın 

Değişken Bölümü Sayı Ortalama SS Sd t An.lar:ılılığı 

Çıkarma 
60 ve üstü 40 24.12 10.02 

62 2.23 Anlamlı 
işlemleri- 59 ve altı 24 ı 7. 79 11.53 

t = 2.23 Sd = 62 P( .05 
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"Çizelge 14" den de görüleceği gibi zek~ bölümü 

60 ve üzerinde olan alt özel son sınıf öğrencilerinin 

aritmetik mutlak başarı testindeki çıkarma işlemleri 

puanlarının ortalaması 24.12, standart sapması 10.02~ 

zek~ bölümü 59 ve altında olan öğrencilerin çıkarma 

işlemlerindeki ,Puanlarının ortalaması 17.79, standart 

sapması ll. 5 3 'dür. Bulunan t deJ~eri 2. 23 'tür. 

1 ve 62 serbestlik derecelerinde .05 anlamlılık 

düzeyinde t değerleri tablosunda okunan değer olasılığı 

2.00'dir. Bulunan t değerinin tablo değerinden büyük 

olması nedeniyle ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. 

Bu sonuca göre zek~ bölümü 60'ın üzerinde ve al~ 

tında olan alt özel son sınıf öğrencilerinin çıkarma iş

lemlerinde amaçları gerçekleştirmede, zek~ bölümü 60'ın 

üzerinde olanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşmakta-
dır. 

Kısaca, bu bölümde alt ()zel son sınıfta öğrenimle

rini sürdüren öğrencilerin aritmetik dersinde(ritmik, 

saym3, doF:al sayılar toplama ve çıkarma işlemlerinde) ki 

temel becerileri, amaçları gerçekleştirme düzeyleri ve 

bu düzeyin cinsiyete, zeka bölümüne göre farklılaşıp 

farl;:lıla~)r.ıa,~~.ığına ilişkin bulgulara ve yorı.:ıınlara yer 

verilnü:Jtir. 



BÖLÜM V 

ÖZET, YARGI VE ÖNEHİLBR 

Bu·bölümde önce 8raştırmanın kısa bir özetine, 

sonra yareıya yer verilmiş, daha sonra da önerilere geçil-

miqtir. ·öneriler uygulamaya ve ilerde yapılacak araştır

malara ilişkin olarak iki alt ba$lık halinde sunulmu::ıtur. 
~ " 

A. ÖZET 

Ara::,;tırma, alt özel son sınıf öğrencilerinin rit-

mik sayma, do{~al sayma, toplama ve çıkarma işlemlerinde 

hedeflenen amaçlara ulaşma düzeyi ile amaçları eerçek

leştirme düzeyinin cinslere ve zek~ bölümüne göre fark

lılaşıp-farklılaşmadJ.ğını ortaya koymaya amaçlanmıştıro 

Araştırmaya olan gereksinim, zihinsel engelli öğ

rencilerin alt özel sınıfıara yerleştirilmelerinde temel 

olan tanılama modelirün e ği tim ve öğretime:.doğrudan hiz-

met etmemesinc.en, alt özel sınıflarda aritmetik dersinde 

amaçları gerçekleştirme düzeyini belirlemeye yönelik ara.:;;-

tırmaların olmamasından, alt özel sınıf ve ders program-

larının dek~erlendl.rilmesinin istenilen şekilde yapılma-

yışından kaynaklanmaktadır. 

53 // 
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Durum s aptama ni teli~t,inde olan çalışmanın evre-

nini, 1986-1987 öğretim yılında Eskişehir Belediye sınır-

ları içindeki ilkokulların bünyesinde bulunan alt özel 

son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenci sayısının 

azlığı nedeniyle evren örneklem olarak alınmıştır. Uygu

lama 23 alt özel sınıfta okuma-yazma bilen 64 öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için Aritme

tik Mutlal<: Başarı Testi geliştirilmi~ıtir. Test) araştırıcı 

ve sınıf ÖL~retmenleri tarafından bireysel olarak uygu-

lanmıstır. Eskisebir Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin 
.... • .'S ·' 

kayıtlarından da öğrencilerin zeıcg bölümJıerine, takvim 

ya~}larına ilişkin bilgiler toplanmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin cinsiyet ve zek~ bölümü 

ile ilgili nitelDeleri sayı ve yüzdelerle ifade edilmiş-

tir. Aritmetik mutlak başarı testi ile ölçülen, ritmik 

sayma, doğal sayılar, toplama ve çıkarma işlemleri temel 

becerilerini gerçekleştiren ve gerçekleştirrniyen öğrenci

ler çık.arılmışJ sayı ve yüzdelerle gösterilmif}tir. Ayrıca 

cinsiyet ve zeka bölümlerine göre ritmik sayma, doğal 

sayılar, toplama ve çıkarma işlemlerinde amaçları gerçek-

leçtirme düzeyleri ile ilgili puanların ortalamaları, 

stand.f·lrt sapmaları bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki 

farklılaşmala,I\ı anlamlı olu-p olmadı~;ını sınamak için 

t testi kullanılmıştır. 

Ara~tırmanın başlıca bulguları şunlardır:' 
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1. Ö"'rencj_lerin N· telikierine İli sk in Bul lar 

Alt özel son sınıfta bulunan zihinsel engelli öğ
rencilerin cinsiyete göre dağılımları yaklaşık olarak 

birbirine eşittir. Kız öğrenciler dağılımın yüzde 46.,.87
1
-

sini, erkek öğrenciler dağılımın yüzde 53.13'ünü oluş-
turuyor. 

Alt özel son sınıf ögrencilerinden zek~ bölümü 

60 ve üzerinde olanlar yüzde 62.5'yi, zek~ bölümü 59 ve 

altında olanlar da yüzde 37.5~ni teşkil ediyor. 

2. Ritmik Sayma, Doğal Sayılar, Toplama ve Çıkarma Temel 

ekle~->tiren 

tirmiyen Ö~rencilere !liskin Bulgular 

Alt özel son sınıfta bulunan zihinsel engelli öğ-
rencilerden; 

a. Ritmik sayma temel becerisini gerçekleştirenler 

yüzde 68.75, gerçekleştiremeyenler yüzde 31.25- · 
dir. 

b. Doğal sayılarla ilgili temel beceriyi gerçek~ 

leştirenler yüzde 40.625, gerçekleştirmeyenler 
yüzde 59.375~tir. 

c. Toplama temel becerisini gerçekleştirenler 

yü~;de 59.375, gerçekleştiremeyenler yüzde 

40.625'tir. 



d. Çıkarma temel beceri.sini gerçekleştirenler 

yüzde 21.875, gerçekleştiremeyenler yüzde 

78.125'tir. 
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3. Kız ve Erkek Öğrencilerin Ritmik Sayma, Doğal Sayı1ar, 

Tonlama ve Çıkarma Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyine 

İliskin Bulgular 

Alt özel sınıfta bulunan zihinsel engelli kız ve 

erkek ö{:;rcncilerin; · 

a. Ritmik sayma amaçiarını gerçekleştirmede erkek 

öğrenciler lehine fark bulunmuştur. 

b. Doğal sayılarla ilgili amaçları gerçekleştirme

de. fark olmadığı saptanmıştır. 

c. Toplama amaçlarını gerçekleştirmeda fark olma

dı~~ı görülmüş tür. 

d. Çıkarma amaçlarını gerçekleştirmede fark bulu-

namamıştır. 

4. Öğrencilerin Zek~ Bölümlerine Göre Ritmik Sayma, Doğal 

Sayılar, Toplama ve Çıkarma .Amaçlarını Gerçekleştirme. 

Düzeyine İlişkin Bulgular 

Alt özel sınıflarda zek~ bölümü 60 ve üzerinde 

olanlarla, zek~ bölümü 59 ve altında olan öğrencilerin; 
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a. Ritmik sayma amaçlarını gerçekleştirmede fark

lılık olmadığı saptanmıştır. 

b. Zek~. bölümü 60 ve üzerinde olanlar lehine 

doğal sayılarla ilgili amaçlarını gerçekleştir

ınede farklılık olduğu görülmüştür. 

c. Zeka bölümü 60 ve üzerinde olanlar lehine. 

toplama amaçlarını gerçekleştirmede farklılık 

bulunmuştur. 

d. Zeka bölümü 60 ve üzerinde olanlar lehine 

B. YARGI 

çıkarma amaçlarını gerçekleştirmede farklılık 

bulunmuş tur. 

Araştırma bulgularına göre, alt özel son sınıfta 

bulunan zihinsel engelli öğrenciler aritmetik dersinde 

ritmik sayma ve toplama temel becerilerini gerçekleştir-

mede başarılı, doğal sayılar ve çıkarma temel becerile

rini gerçekleştirmeda başarısızdırlar. Bu durum temel 

beceri puanlarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçü

tün% 75'lerde belirlenmiş olmasına bağlanabilir. Ayrıca 

aritmetik öğretiminde ritmik sayma.,~doğal sayma, toplama 

ve çıkarma temel becerileri arasında sıkı bir izlerlilik 

düzeni vardır. Buna göre doğal sayılar ve çıkarma temel 

becerilerinin ön koşulu niteliğindaki amaçlar tam olarak 
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gerçeklesmedi~inden dogal sayılar ve çıkarmada gerçekle~ 

sen amaçların daha az sayıda ortaya çıktıgı s5ylenebilir. 

Alt özel son sınıfta ritmik sayma amacını gerçek

leştirmeda erkek ö~renciler,kız ö~rencilere göre daha ba

şarılı dfizeydedir.Bu durum kız ögrencilerin ritmik sayma 

alt amaçlarının pekiştirilmesine yönelik gUnlUk ya~amdaki 

hesaplama etkinliklerine daha az katılmalarına ba~lanabilir. 

Do~al sayılar,toplama ve çıkarma içiemlerinde gerek 

kız,gerek erkek öğrencilerde görUlen başarısızlık tam öğren

menin oluşamadıgını göstermektedir.Bu durum öğretmenierin 

aritmetik dersindeki .amaçları ö~rencilere kazandırmaya ça

lışırken aritmetik mutlak başarı testinin hazırlanmasında 

oldıığu gibi, alt amaçlara.·yönelik ayrıntılı öğretima yer 

vermemiş olmalarıria ba~lanabilir.Ayrıca öğretmenlerin_ça

lışmalarını,Bğrençilerin ilgi,beceri,tutnm ve alt amaçları 

gerçekleç;tirme düzeylerine göre bireysel öU;retime dönüş

tUrememelerinden kaynaklarımaktadır. 

Alt Bzel sınıflarda zeka seviyesi yilksek olan öğ

rencilerin, aritmetikte hedeflenen amaçları gerçekleştir

meleri zeka seviyesi dUşlik olanlardan fazla olmaktadır. 

Buna göre zeka seviyesinin aritmetikteki başarıya etkisi 

oldu~u izlenimini vermektedir. 

C. Öf.ERlLER 

Araştırmanın bulguları çerçevesinde Bneriler,eği

time,uyculamaya ve ileri ara0tırmalara yöneliktir. 



59 

ı. Eeitime ve Uygulamaya Yönelik öneriler 

a. Aritmetik öğretiminde hedeflenen amaçlar güç

leştikçe., amaçların özelliklerine göre uygun 

programlar hazırlanmalıdır. 

b. Zihinsel engelli öğrencileri alt özel sınıfıara 

yerleştirirken sadece psikömetrik verilere bağlı 

kalmayıp, çeşitli disiplin alanlarındaki per

formans düzeyine de bakılmalıdır. 

c. Alt özel sınıflarda.aritmet:i.k dersinde öğrenci

lerin amaçları gerçekleştirebilme düzeyleri 

dikkate alınarak programlar yeniden düzenlene

bilir. 

d. Ö~retm.enler aritmetik öğretiminde hedeflenen 

amaçları, alt amaçları ifade edip, plan ve 

uygulamalarında amaçların izlerlilik,düzenine 

dikkat etmelidir. 

e. Amaçlara dayalı öğretmen yapımı testler hazır

layıp, uygulayarak aritmetik öğretiminin değer

ıendirmesi yapılıp gerekli eğitsel önlemler 

alınabilir. 

2. İ.leri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Araştırmanın planlanıp sonuçlandırılmasına kadar 

geçen süre içinde karşılaşılan durtunlar, konuya ilişkin 
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başl~:a araştırmaların yapılmasının gerektiği kanısını 

uyandırmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıya önerilmiştir. 

a. Yapılan araştırmanın bir be.nzeri ari tınetik 

dersinin çarpma, bölme, bayağı kesir ve ölçüler 

gibi diger konuları için de gerçekleştirilebilir. 

b. Ari tınetik öğretiminde, zihinsel engelli ö€tren

cilerin takvim yaşlarının, okulda bulunma süre

lerinin, dil gelişimlerinin, ailenin ekonomik

so6yal yapısının, ek özür durumlarının etkileri 

araştırıla bilir. 

c. Hazırlanan aritmetik mutlak başarı testi, nor

mal okuldaki öğrencilere de uygulanarak elde 

edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 

d. ÖGrencilerin, ritmik sayma, doeal sayma, toplama 

ve çıkarma amaçlarını gerçekleştirme durumuna 

ilişkin öğretmen gözlemlerinin sonuçları ile 

aritmetik mutlak başarı testi sonuçları arasın

daki ilişkiye bakılabiliro 
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EK 1.. 

0l{f'ü~r\L.Sr1E GİREN ÖGR.t:;NCİLER1N OKULLARA GÖRE DAGILIMI 

BIHA OKuLUN ADI lJ.LVRE V. BI.Nil•' 110PLAl"l KIZ ERKEK ·ı. Ahmet Ol c ay İlkokulu ~X 2 ı 3 
ı..; 

2. Ali lı'uat Ce be soy s ı 2 3 3. Barbar os tıkokulu öx 2 4 6 L~ • Çar:;ılıca İlkokulu Ç• 

2 ı 3 
0 

5. · :t;me k İlirakulu t' 2 2 
0 

6. Gazi llkokvlu o ı 4 5 7. Havacılar İlkokulu 0 3 3 8. halil Yasin İlkokulu C' 
ı ı 2 

0 o Puzur İlkokulu s ı ı 

:;; . 
10 •. . Hürriyet İlkokulu ('> 

ı 3 4 D 

ll. İ. Karao[1;lano~~lu İlkoku. s 2 2 ı,, 

İsmetpafşa İlkokulu o 5 2 7 
,-' -· 

13. Kazım Karabekir İl le oku. s ı ı 2 ]_iı 
Kılıçarslan İlkokulu s 2 2 

-r. 

15. Kurtul u~' İlkokulu s 2 '3 5 15. fvl. Ali Y:ısin İlkokulu s 3 4 7 17. l''Iura t Atıltan İlkokulu s ı ı 2 18. P. Binbaşı Alitekin (' 

ı ı 2 0 

ı <:1. Forsnic. İlkokulu C• 3 2 5 o 
c~O. ~;:eker İlkokulu s 3 3 21. 'l1uran İlkokulu c• 2 3 5 

() 

22. Ye~; il tepe İlkokulu ö ı 5 6 23. Zi;yae;ökalp İlkokulu c:! ı 2 3 
...... 

·----
'l'Ul'LM~ 

1.~0 43 83 

X, ''l' l'JV' : s Sabahçı sınıflar 

() ut~;leci sınıflar 
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EK 2 

0GR:S1'fJ1.8i~ GÖZLEI''i 1i0Hf1J 

(Ritmik Sayma,Do~al Sayılar,Toplama ve Çıkarma İşlemlerine 
İlişkin Alt Amaçları Gerçekleştirme) 

Alt özel son sınıf Ö{:';rencilerinin ritmi k sa;yma,do
~al sayılar,toplama ve çıkarma işlemlerindeki,amaçları ger
çeklestirme dtizeyini belirliyebilmek amacıyla bir araştır
ma yapmaktayım. Bu alan da mutlak ölçme aracı hazırlıyabil
meL için sizlerin formda belirtilen sorularla ilgili ögren

ciler ha ldunda _ gözlemlerinize ihtiyacım vardır. Gözlemle
rinizi belirliyebilmek için sizlere bir gBzlem formu ile 

gözlem formu cevap kartları verilmiştir.Ceva~larınızı ve
rirken aşa~ıdaki hususlara dikkat ediniz. 

l.Gözlem formu cevap kartına öncelikle gözlediginiz 
öt:,rencilerle ilgili bilgileri yazınJ.z .Zeka böltirnil ile il
gili kısmı boG bırakınız. 

2.Dahasonra sırayla gözlem formundaki soruları oku
yar·ak her öE';renci için verilen gözlem formu cevap kartına~ 
eFer ögrencide belirtilen alt amaç varsa ( biliyorsa,yapa
biliyorsa, kullanabiliyorsa) EVET si~itununun altındald, yoksa 
(ya -pamıyorsa, bilmi;yorsa, kullan.mıyorsa) HAY IH sütununun al
tındaki paralelin içini karalayarak işaretleyiniz. 

3.ller alt amaç maddesi okunarak öğ;rencilerin:itze ait 
a·özlerrıleri avnı anda cevap kartlarına iqaretliyebilirsiniz. lJ ) u ' 

Değerli me s le l(taşım, c~ayretleriniz ve ilginiz için 
teşektir eder,saygılarımı sunarım. 
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BÖLÜM I 

Bu bölüode ritmik savma temel becerisi ile ilgili 
.J ~ı 

amaçlar ve alt amaçlar verilmiştir. Alt amaçları dikatli~ 

ce okuyunuz ve cevap kartırıda öğrenciye uysun dü:,;en yeri 

işaretle:yiniz . 

• ü·'--~Ç I : lOO'e kadar birer,onar,be9er,ikişer,dörder,üçer 

ritmiksayma becerisi. 

AL':r Al1AÇL.AR: 

1. lı de rı veya verilen bir sayıdan ba~;la;yarak lO ı a kadar 

sayıları sırayla yazabilir mi? 

2.Verilen bir sayıdan başlayarak ıooıe kadar birer 

birer sırayla yazabairmi? 

).Verile~ bir sayıdan başlayarak 100ıe kadar onar 

onar yazabilir mi? 

4.5 veya 5'in katı olan bir sayıdan başlayarak lOO'e 

kadar beşer beşer yazabilir mi? 

5.Verilen bir sayıdan başlayarak 20'e kadar ikişer 

ikişer ya~abilir mi? 

6.20'den lOO'e kadar ikişer ikişer yazabilir mi? 

7.Verilen bir çift sayıdan ba~layarak 50'ye kadar 

ikışer ikişer yazabilir mi? 

B.Verilen bir sayıdan baslayarak 50'ye kadar beşer 

beşer yazabilir mi? 
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9.Verilen 4 veya 4'Un katı olan bir sayıdan başlaya

rak 40'a kadar dörder dörder yazabilir mi? 

lO.Verilen 3 veya 3'Un katı olan bir sayıdan ba~laya

rak 30'kadar üçer üçer yazabilir mi? 

ll.Verilen bir tek sayıdan başl~yarak lOO'e kadar 2 şer 

2 şer yazabjlir mi? 

12. Verilen bir sayıdan başlayarak lOO'e kadar beşer 

beşer yazabilir mi? 

13.30'dan başlayarak veya verilen sayıdan başlayarak 

100 ~~.e kadar üçer üçer yazabilir mi'? 

. AlVJAÇ II: 1000 'e kadar onar ve yü zer ri tm ik sayma b ec er isi. 

AL'l1 AhAÇLAR : 

l.lOO'den başlayarak lOOO'e kadar yüzer ritmik yaza

bilir mi'? 

2.Verilen bir sayıdan başlayarak lOOO'e kadar lO'ar 

lO!ar yazabilir mi? 

3.100'den büyük lO'un katı olan bir sayıdan başlaya-

rak ençok lOOO'e kadar lOO'er lOO'er yazabilir mi? 

AM~Ç III:lOO'den geriye do~ru onar ve beşer ritmik sayma 

beceri si. 

ALT AM;~ÇLAR: 

l.lOO'den baslyarak geriye do~ru belirtilen bir sayı-

ya kadar lO'ar lO'ar yazabilir mi? 

2.Verilen lO'un katı olan bir sayıdan başlayarak ge-

riye do~ru belirtilen bi~ sayıya kadar onar onar 

yazabilir mi? 

ANADoLu~ 
. Md&Kiili(' i 
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3.100'den başlayarak geriye do~ru belirtilen bir sa

yıya kador beşer beşer yazabilir mi? 

4.Verilen 5'in katı olan bir sayıdan başlayarak geri

ye do~ru belirtilen bir sayıya kadar beşer beşer 

yazabil ir mi~, 

AMAÇ IV:50'den geriye do~ru ikişer ritmik sayma becerisi. 

AVI' AH.AÇLAR: 

1.50'den geriye dogru sıfıra kadar ikişer ikişer ya

zabilir:-. mi? 

2.Ençok 50'ye kadar olan sayılar arasından verilen bir 

çift sayıdan başlayarak geriye do~ru belirtilen bir 

sayıya kadar ikişer ikişer yazabilir mi? 

3.ENçok 50'ye kadar olan sayılar arasından verilen bir 

sayıdan başlayarak geriye do~ru belirtilen bir sayıya 

kadar ikişerikişer yazabilir mi? 

AMAÇ V:40'dan geriye dogru d5rder d5rder, 30'dan geriye 

doğru üçer üçer ritmik sayma becerisi. 

AJ~T AI•iAÇLlı.R: 
• 

l.40'dan geriye doğru dörder dörder yazabilir mi? 

2.Ençok 40'a~kadar olan sayılar arasından verilen bir 

sa;yıdaıı ba:.:layarak geriye doı\ru belirtilen bir sayıya 

kadar dBrder d~rder yazabilir mi? 

3. 30' dan ;__;eriye _dot;:ru iiçer üçer yazabilir mi? 

4.Bnçok 30'a kadar olan sayılar arasından verilen bir 

sayıdan başlayarak ~eriye do~ru belirtilen bir sa

yıya kadar üçer üçer yazabilir mi? 
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BÖLÜI111 II· 

DüGAL SAYILAH TEivL2L BECERİSİ 

Bu bölümde doğal sayılar temel becerisi ile ilgili 
ı 

amaçlar ve alt amaçlara yer verilmiştir. Alt amaçları dik

katlice okuyunuz ve cevap kartında öftrenciye uyc;un düşen 

yeri i~aretleyiniz. 

AI'•ıAÇ I: 1000 ı e kadar olan doP-;al sayıları kavrayabilme. 

l.Eleruan sayısı lOıdan az olan bir kümenin (grubun) 

eleman sayısını yazabilir mi? 

2.1oıa kadar olan do~al sayılar arasında verilen bir 

sayıdan önce gelen do(al do~al sayı~ yazabilir mi? 

3. lO ı a kadar olan doğal sayılardan verilen ~:bir,~ :sauı..?,~-

.;d_!fmıJ$:bnra gelen do[J;al sayıyx yazabilir mi? 

4.loıa kadar olan dosal sayılardan verilen iki sayı 

arasındtiki do~al sayıyı yazabilir mi? 

5.10'a kadar olan çift sayıları yazabilir mi? 

6.10ıa kadar olan tek sayıları yazabilir mi? 

7.10'a kadar olan do~al sayılar arasında verilen bir 

sayının tek veya çift sayı olduğunu gösterebilir mi? 

S.Bnçok 99ıa kadar olan bir kümenin elemanlarının sa-

yısının onluk ve birlik gruplara ayırarak yazabilir-

mi'? 

9.lki basGmaklı bir sayının basamaklarındaki onlan ve 

birler basama~ındaki rakamları yazabilir mi? 
'·-
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10. İki hasarnaklı bir dogal sayıyı yazıyla yazabilir mi? 

ll.lki hasarnaklı yazıyla verilmiş bir sayıyı rakamla 

yazabilir mi? 

12.İki hasarnaklı bir doğal sayıyı lO'luk ve birliklerin 

toplamı olarak yazabilir mi(Çözümlüyebilir mi) ? 

l3.iki basamakiı bir sayıdan önce veya sonra gelen bir 

sayıyı yazabilir mi? 

lli-. !ki basa!;, atlı iki doğal sayı arasındaki doğal sa-

yıyı yazabilir mi? 

15. İki hasarnaklı bir sayının belirtilen bir basamagın

daki rakamların basamak değerini yazabilir mi? 

16. İki basaınaldı bir sayının belirtilen basam~ındaki 

rakamların sayı değerini yazabilir mi? 

17.0nlar ve birler basama~ındaki rakamları verilen bir 

dol/:al sayıyı yazabilir mi? 

18. 10 tane onluğun oluşturduğu kümenin elemanlarını 

yazabilir mi? 

19.Ençok 999 elemanlı bir kümenin elemanlarının sayı

sını yüzlük,onluk ve birlik gruplara ayırarak yaza-

bilir mi? 

~O.Birlik,onluk ve yüzlükl~rin sayısı verilen bir küme

nin elemanları sayısını yazabilir mi? 

2l.Yazı ile verilen üç hasarnaklı bir do~al sayıyı ra-
. 

kamlarla yazabilir mi? 

22. Ra!:::ırnlarla yazılmış üç basaınaldı bir doğal sayıyı 

ya~ı ileyazabilir mi? 

23.Uç ba3amnklı bir do~al sayının basamaklarındaki 

rakamların basamak de~erlsrini yazabilir mi? 
'' '<1', 
' i 't,, 

\ 
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24.Uç basamaklı bir doFal sayının basamaklarındaki 

rakamların sayı de~erlerini yazabilir mif 

25.Easamaklarındaki rakamları verilen Uç hasarnaklı bir 

do~~~:al sa:y·ıyı yazabilir mi? 

26.Uç basama~lı bir do~al sayıyı yüzlük,onluk ve bir-. 

liklerin toplamı olarak yazabilir mi(Çôztimltiyebilir mi). 

27.D5rt basamaklı bir sayı yı rakamlarla yazabilir mi? 

AMAÇ II:üç basamaklıya(lOOO) kadar olan do~al sayılar 

'\ 
"· 

arasındaki btiy~klük ve küçtikltik ilişkilerini kav-

raya bilme. 

l.Ençok 9 elemanlı iki kümeyi karşılaştırarak bunların 

eleman sayısının esi t olup olmaC..ı':ını, hane; isinin ele-

man sayısının di~erine c5re biiyUk ya da ktiçük oldugunu 

·gösterebilir mi? 

2.İki basamaklı iki do~al sayıdan bilyük ya da ~üçük 

olanı işaretliyebilir mi? 

3.1ki besarnaklı üç dogal sayıyı büyüklük veya ktiçük-

lük sırasına koyabilir mi? 

4.Verilen iki basamaklı bir doğal sayıdan büyük ya da 

küçük bir sayıyı yazabilir mi? 

5. Eh..çok üç besarnaklı bir doğal sayıdan büyük veya kü-
·,. 

çük olan sayıları yazabilir mi? 

6.Ençol;: üç basemal::lı iki do,7·al sayı areısır:ca ") 1've 

11 <" sembolleri ile verilen iJ. ·: kiyi yazı ile yaza

bilir mi1 

7 ;E.nçok Uç basamak lı iki dop;al sayı arasında yazı ile 
. verilen büyü1:lük veya küçüklükiliskisirıi ıı '):ı, 11 

(" 

se .. bolleri. ile yazabj_lir mi? 
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bolleri ile yazabili~ mi? 

ea:yıla:rda en 

lO • .t::i baf::e.:·Jci~·.lı co'·sl sayJ.J.arıc: G'~ı ki~:ç.ü'_ ve e::ı büyük 

sayıla~ını yazcbilir ci? 

ll. Uç ba~ .. c::ı.me.:·:lı d o:·'.·al sayıların en ki..içük ve etı ·;Jüyül:: 

sayılarını yazabilir mi~ 

l.Eir yarı~fua duru2unda yarısmaya katılanlardan 1.2. 

veya 3. yü seçip işaretliyebilir mi? 

2.Ençok üç hasarnatlı ençok 5 sayı arasında belirtilen 
bir büyüklük veya küçüklük sırasında olanı yazabilir 

3. Sıra ~;österen bir sa;y·ıyı uy~;un biçimde yazabilir mi? 

4.Ençok Uç hasarnaklı 5 sayı arasında belirtilen sırada 

olanı gösterebilir mi? 
5.Yazı ile verilen bir sıra sayısınıse~bolle yazabilirmi? 

ANAÇ IV: 12 'ye kadar :-.oma Rakamlarının .·,y.szılması ve okunma-

H T 
L\ 

11 
sını kavrar. 

l. TT/Vf fL If~ : 
ı. Roma rakamlarının kullanıldıi':ı yerleri yaze.bilir mi? 

2.I-V-X Roma rakamlarını l-5-10 sayıları ile yazabilirmi? 

). l ve~; arasındaki sayılar:ı,. Eom2 rakarLları, ile yazabilirmi 

4.6 ve 12 arasındaki sayıları Roma rakamları ile yaza

bilir mi? 
5.1çin de Roma rakamları bulunan bir tarihi(l2'ye kadar) 

sayılarla yazabilir mi? 
S. ı, or:ıa raka:_,ıa~ı i le bir teri h ve sınıf ta belasını 3~a-

zabilir mi·: 
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BÖLÜM III 

TOJ?LAfviA IŞLBJYlİ ı:L1ii;i\'L6L BECERİSİ 

Bu bölümde toplama işlemi temel becerisi ile ilgili 
amaçlar ve alt amaçlara yer verilmiqtir. Alt amaçları dik
katlice okuyunuz ve cevap kartında ö~renciye uygun düşen 
yeri işaretleyiniz. 

iu·;ıAÇ I: 'J.1oplama işlemini kavrayabilme. 

. ALT J\l·iAÇlıAH: 

l.Sıraya diziimiş aynı türdeki varlıkları sayar ve 
sonucu yazabilirmi? 

2.!ki ayrı kümenin elemanlarını sayıp sonucu yazabi
lir mi'? 

3.:tki ayrı kümenin elemanlarının bir araya getirilme
siyle olu~an kümeyi sayıp sonucu yazabilir mi? . 

4.1ki ayrı kümenin eleman sayılarını "ve 11 kelimesi ile 
birleştirip,yazabilir mi? 

5.1ki ayrı kümenin eleman sayılarını 11 daha" kelimesi 
ile birleştirip sonucu yazabilir mi? 

6. İki ayrı kümenin eleman sayılarını " + " işareti 
ile birleştirabilir mi? 

7. 1ki ayrı kümenin ve bunlardan oluşan kümenin ele
manıarına bakarak bir toplama cümlesi (işlemi) ya
zabilir mi? 

S.Bir toplama Ü?lemine uygun bir şekil veya r:;ema çi
zebilir mi? 

9. !ki sayının toplamını:·.verilen üç sayı arasından 

seçip işaretliyebilir mi? 
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AMAÇ II:Toplamları 20'ye kadar 9lan do~al sayılarla' top
lama becerisi. 

AL'I1 AI"lA()LU~ : 

!.Toplamları 9 geçmeyen iki sayıyı yanyana toplayabi
lir mi? 

2.Toplamları 9'u geçmeyen iki do~al sayıyı alt alta~ 
toplayabilir mi? 

3.Tek hasarnaklı iki dogal sayıyı yanyana toplayıp so
nucu yazabilir mi? 

4.Tek hasarnaklı iki do~al sayıyı alt alta toplayıp so
nucu yazabilir mi? 

5.Toplananlardan biri verilmemiş tek hasarnaklı iki top
lananı bulunan bir toplama işleminde verilmiyeni bu-
lup yazchilir mi? 

6.Tek hasarnaklı ve iki toplananı bulunan bir toplama 
cümlesini sayı dot~:rusunda gösterebilir mi? 

7.Sayı dogrusunda~~erilmiş iki toplananı olan bir top

lama işleminisayılarla yazılı olarak gösterebilir mi? 
8.Tek hasarnaKlı ve toplamları 20'yi geçmeyen liç do~al 

sayıyı yanyana toplayıp sonucu yazabilir mi? 
9.Tek hasarnaklı ve toplamları 20'yi geçmeyen üç do~al 
·sayıyı alt alta toplayıp sonucu yazabilir·mi? 

AMAÇ III: İki hasarnaklı do~al sayılarda yazılı toplama be
cerisi. 

AL'l1 AI~llı..ÇL.ill: 

l.Eldesiz toplamayı gerektiren iki hasarnaklı bir dogal 

sayı ile bir hasarnaklı bir do~J;al sayıyı yanyana top
layıp sonucu yazabilir mi?_ 

2. Eldesiz toplamayı gerektiren iki hasarnaklı bir do~al 
sayı ile tek hasarnaklı bir doğal sayıyı alt alta 
toplayıp sonucu yazabilir mi? 

3.Toplamları lOO'ü geçmeyen 10,20, ..•••• 50 gibi 10 
veya lO'un katları olan iki do~al sayıyı alt alta 
toplayıp sonucu yasabilir mi'? 

4.Eldesiz toplamayı gerektiren iki hasarnaklı iki do~al 
sayıyı yanyana toplayıp sonucu yazabiiir mi? 
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5.Eldesiz toplamayı gerektiren iki basama~lı iki do-

gal sayıyı alt alt~~toplayıp sonucu yazabilir mi? 

6.!ki hasarnaklı do~al sayılar içinde kalacak şekilde 
her birinin elemanı lO'dan büvük olan ve eldeli ton~ 

V ~ 

la~ayı gerektiren iki ayrı kümenin birleşimindeki 
eleruanları onluk ve birliklerin yardımıyla yazabilirmi? 

7 .lki basamalclı do{!:al sayılarla elde li toplamayı gerek

tiren bir hasarnaklı do~al sayıyı(lOO geçmeyen) topla
yıp sonucu yazabilir mi? 

s.~ki hasarnaklı do~al sayılarla eldeli toplamayı gerek
tiren iki basamaklı(lOO geçmeyen) sayıları toplayıp 
sonucu yazabilir mi? 

9.İki hasarnaklı dogal sayılar içinde kalacak şekilde 
ençok 3 dot1:al sayıyı alt alta toplayıp sonucu ya
zabilir mi? 

10.1ki hasarnaklı do~al sayılar içinde kalacak şekilde 
ençok üç dogal sayının toplamasının yapıldıgı bir 
işlernde yanlışı bulabilir mi? 

ll.!ki basama~lı do~al sayılar içinde kalacak şekilde .. . 

ençok üç do~al sayının toplamasının yapıldı~ı bir 
i~lemde verilmiyen toplananı bulup yazabilir mi? 

12.İki tasama~lı do~al sayılar içinde kalacak ~ekilde 
ençok üç do8al sayının toplumasının yapıldı~ı bir 

ioleınde,bos bırakılan basarnaklara uygun rakamları 
~ulup yazabilir mi? 

Ai·-u~Ç IV : 'l'o1)larna is>leminde 11 O " sıfJ.rın etkisini kavraya
bilme. 

id./l' Jü·ı.A_9Jü'-!L..:. 

l.Bir kCmenin elemanları ile boş kümenin elemanlarını 
birle8tirip olu~turulan yeni kümenin eleman sayısını 
;yazabil ir mi? 

;;.: • ::sir sa;y ını n 11 O " sıfır ile toplamını sayı dolJ:rusun
da :;östereb:i.lir mi? 

3.'l'opL~::ıan1arc~an biri () olan bir· toplama işlemini 
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AMAÇ V:Toplamn işleminde de~işme ve birleJme Bzelliklerinj 
kavrayabilme • 

.iii/l' üi'Lı..~J.JiÜt: 

l • 1-L'ek beı.s:ımD k lı doi':al sayılar içinde kalacak şe~çilde 

verilen,iki do~al sayının Yerlerini degiştirerek 
;yanyana topl'ayıp sonuclJ. yazabilir mi? 

2.Lki basuma~lı do~al sayılar içinde kalacak sekilde 

ver.i.len iki dot';al sayının yerlerini de~~i::;tirerek 
yanyana toplayıp sonucu yazabilir mi? 

3 • .iki basamni:J_ı. do;'1-al sayılar içinde kalacak ç.;ekilde 
verilen iki do~al sayının yerlerini de~iştirerek 
alt alta toplayıp sonucu yazabilir mi? 

4.lki basamaklı do~al sayılar içinde kalacak şekilde 

verilenbir toplama etirulesinde degişme 5zelli~ini 

sayı d~Srusunda g5sterebilir mi? 

:) • İki basamahlı do~~al sayı lar içinde kalacak seki lde 

verilen Uç sayının yan ·yana toplanmasını,bu Uç sa

yıdan Bnce ikisini toplayıp sonucunu yazabilir mi? 

6.!ki besarnaklı do~al sayılar içinde kalacak ~ekilde 

toplamada degişme ~z~lligini içeren bir eşitlikte 
bulunmuyanı bulup sonucu yazabilir mi? 

7.1ki basa~aklı do~al sayılar içinde kalaca~ şekilde 
veri.len.bir toplama ctimlesinde,birl~şme Bzelli~ini 
sayı do~rusunda g~sterebilir mi? 

AMAV VI :!ki ve Uç tasarnaklı do~al sayılarla eldesiz ve 
eldeli toplama becerisi. 

ALCP Ahı-l.;yl.J..:Lt:~: 

l.iki hasarnaklı bir do~al sayı ile eldesiz toplamayı 
gerektiren bir basamoklı ençok dBrt do~al sayıyı 
tonlayıp sonucu yazabilir mi? 

2 .!ki basamak lı bir doi~a 1 sayı ile e lde li toplamayı 

r::erektiren bir bas,:tmaLlJ. ençok dört do.i.ı:al sayıyı 

toplayıp sonucu yazabilir mi? 

:;.llü basarncıl<lı eldesiz toplar;ıayı r:-;erektiren ençok 

dört do~ul sayıyıalt alta toplayıp sonucu yazGbilir
mi·, 
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'';al sa:y:ı.yı a:ıt alta topla~.-·ıp sor.u.cu ya::;c;bilir ci? 

el:-'esi~:. to-::;la:::avı c:e-v ,_ 

re:·.tiren bir bi:~ cio 

SOTIJCU yaznbilir ~i? 
{)uc O'''''O':,;cc' lı tiT· on';·-oı ~. :: Ci.ı....>O. •••. _.A. ) __ ,..,.,_.,_.d sayıyı eldeli topla~ayı 

tiren tir bas8maklı bir doCal sayıyla toDlayıp so
nucu yazabilir mi? 

r,7. ·u· :ç 'o::; s· ~•rr_ .. ""_.: ı ı· bı" T'_ a.·· u' ·,'_ .. ':_al c- ro'- ı---ı (> l o.' e s ı" z ton '1 ' ~ ~--- · - ~-o..)' j' ,,_ , 1 .-.ıamc:-.~vı [;e-
rektiren iki basama~lı ' ' oJ_r do.'' al sayıyla to)layıp 
sonucu yazabilir mi? 

c. Üç b::ı.su.ma lı bi;· do :'i: al 

rektiren iki basama~lı 

sonı;cu yazabilir mi? 

9.üç bc::.samaklı bir do_!''·al ~;a;:;.rıyı eldesiz to'Jlama;yı ge

rektiren ~ç hasarnaklı bir do~al sayıyla tonlayıp 
sonucu yazabilir mi~ 

lC. Jç basama::lı bir doi;··al ;:;ayı;yı elde li toplarnayı ;:;;e-

re;·~tiren üç basan1aklı bir doi·aı sa:n.:yla toplayıp 
sonucu yazabilir ~i? 

ll. lOOU içinde kalacak sekilde eldeli toplamayı ge

rektiren dört sayı;;-ı to1ıla;yıp sonucu ;y·azabilir mi? 

12. Toplamları dört hasarnaklı olmayan ençok Uç basamaklı 

iki dcf~al sayının toplanmasında ;y-apıldı[tı bir iş

lemde verilmiyen toplananı hulup yazabilir mi? 

13. Toplamları dört hasarnaklı olmayan ençok tiç hasarnaklı 

ençok tiç do?.;al sayının toplanmasının yapıldı(~ı bir 

islem de, belirtilen basamaklardaki verilmiyen ra

kamları bulup yazabilir mi? 
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BvLG!'ı IV 

Çl.ii.iUüıA .1.. 'L.d·1J.L 'l'.Gı.·l.ı.c.L BECLRİSl 

Bu rolümde çıkarma i lemi temel bece:ıisi ile ilgili 
amaçlar ve alt amaçlara yer verilmiştir. Alt amaçları dik
katlice okuyunuz ve cevap kartında B~renciye uygun düşen 
yeri işaretleyiniz • 

.Ai:·iAÇ I: Çıkarma işlemini kavrayabilme. 
AL'l1 At·'lit (,/LAR : 

l.ilir kümenin elemanlarından bazılarını ayırarak ilk 

kümedeki elemanların,ayrılanların ve kalanların sa

yılarını 11 5'ten 3 çıktı,2 kaldı" örneğindeki gibi 
yazabilir mi'? 

2.Bir kümenin elemanlarından bazılarını ayırarak ilk 

kümedeki elemanların,ayrılanların ve kalanların sayı

lal'ını " 5'ten 3 eLsildi,2 l:aldı" örne(~indeki gibi 
yazabilir mi? 

3. Bir kümenin e lema ~.ıl arından bazı larını ayırarak ilk 

kümedeki elema,J.ların, ayrılanların ve kalanların sa

yılarını 11 5· el·;si,:; eşittir 2 11 Brne[,Sindeki gibi 
yazabilir mi'? 

4.Bir kümenin elemanlarırı.cian bazılarını ayırarak kil

medeki elema:-ıların, ayrılanların ve kalarjlsrın sayı
larını ıı 5-3-= 2 11 örnep;indeki f;ibi yazabilir mi'? 

5.1ki sayının farkını verilen üç sayı arasından(tek 

basamaklı) seçip isaretliyebilir mi? 

6. Yazılı olarak verilenbir çıkarma işlei;;inin ifade

sini uygun matematik cümlesi halinde yazabilir mi'? 
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ka .. rr;a beceri si. 

bir 

.' arosı::.ciul:i oı co c:l ~::ı.;;ıdun.(closte lioz.~ 

ı. rı 8 o~_: ,.., ~.-, ) bl_-_,·.· ;~,. ;~ ~-·· ;·. ·,_ r.'l a ' .. ·.'· ı ı b ı' .'.,_., a·. r_·, '·.·.·. ,··] ı r ,, -··" ~ ., ., _ uu _ ,____ .. _ c0J~J~ çı~arıp sonucu 

ya;,..;abili:r mi? 

).2C "J'B kada.r do· :al· sa;y::ı...lar a::.:,asında verj_len bL: çı~:ar-
. " :; :-;:.Le :~de ve:rilnıiyen eks:::.ıeni bul1;D yazubilir mi? 

4.20 1 ye ~adar do~Gl sayılar içinde verilen bir cıkarına 

işle~inde veril~iyen çıkanı bulup yasabilir mi? 

J:.L..iı.Ç III: lki basamaklı do~1;al sa;ırılar arasımda çıkarma iş

lemi becerisi • 

.jL .1:.ki basarr.::::.l:.lı doi:~al seyıdanbir basar.::ıc:ı.i;-.lı ve onlul: 

bozma;:rı cerektirneyen bir dc/·al sayı:rı çıl:arıp sonu-

cu yazabilir mi? 
2. İ}-::i bat.ama~:lı dos··aı sa;yJ_dan bir basar;;;::>..idı ve onluk 

bozmayı gerektiren bir do~al sayıyı çıkarıp sonucu 

yaz;;ıbilir mi? 
) 3. :i. ki basaınaldı bir do~;;al sayıdan iLi be. same k lı ve 

onluk bozmayı grektirmeyen bir sayıyı çıkarıp so-

nucu yazabilir mi? 
4.1ki besarnaklı bir do~al sayıdan,iki hasarnaklı ve 

onluk bozmayı serektiren bir sayıdan çıkarıp so-

nucu yazabilir mi? 
j5.Bir çıkarma ü:.lernin de çıkarma nın saclamasını ya-

pabilir mi? 
')6.3i:r:· çıl:armb iç;leminde, terimlerc2en han ·i sinin ei~ si-

len ve çü::an oldu:'ı..;.mJ ·ö2terebil ir rrü'? 
r·.: <-ır -
/ • l. ""ı 

verilmiyen e\sileni b~lu~ yazabilir mi? 

8.1:ki basc.:.maklı dot-=; al sayıların çı ;:arma L. l eıııinde 

verilmiyen çıkanı bulup yazabliir mi? 
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len basa~aklardaki veril~iyen ra~arnı veya rakamları 

bulup yazabilir mi? 

Üç ba:.ôEJ .... a lı G•): ·a..:. sc;yılc..:rla çı~:<::.~·ı:;E i .'lenii be-

cerisi. 
AJ)t Ahi\.. CJ. L-ı..L ...:_ 

l. Üç basamal lı bir jo(al sayıdan, bir bascı., ,a~clı ve on

lu:·~ bozr:.ıe.;yı f;re·ıüir.·miyen bir do··:al r,;cc~iı;;rı çıkarıp 

sonucu yazubilir ~i? 
2.ıjç b~sasa:lı bir de al sayıdan bir basama~lı ve on

luk bozmayı cerektiren bir do~al sayıyı çıkarıu so-

nuc~ yazabilir mi? 

~).Üç baE,i:.L7ıaLlı bir dot~:al sayıdan,iki hasarnaklı ve on-

luk veya y~zlUk bozmayı gerektirmeyen bir do~al sa

yıyı çıtarıp sonucu yazabilir mi? 

l.~. uç basamal~lı bir doVal ss:yırlan, i;:~!.. bas&ma':lı ve on
luk vejra ylizlUk bozma;;rı ~::erel;:tiren bir dc:':;al sa;-.rı;yı 

çıkarıp sonucu ~ " ., " • r--. 
yazaoı.ı.J.r ı:ıı; 

5 '" . . ı ' ' .. ı d .. 
• :JÇ basamaı: ı bır ao<a sa:rı an, uç hasarnaklı ve on-

luk veya yUzlUk bozmayı gerektirmeyen bir dotal 

sayıyı çıkarıp sonucu yazabilir mi? 
6.Üç besarnaklı bir do[al sayıdan,Uç besarnaklı ve on

luk veya yüzlUk bozmayı 'çektiren bir doi,":al sayıyı 

çıkarıp sonucu yazabilir mi? 
7 .Ençok üç hasarnaklı iki do.;·aı sayının çıkarmasının 

yapıldı~ı bir işlem de ,eksi 1 en veya çıkan dan ve

rilmiyeni bulup yasabilir mi? 
2.En çok Uç bctsqmqklı iki do ·al sa;yının çü::armasının 

yapıldırı bir içlemde, belirtilen basa~aklardaki 

veril~iyen rakamları bulup yazabilir mi? 

çıkarma i;lexler~ni ~ullanar0k prohlem cjzne 
r.:-u·:c;.: 
C'1. u • 
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l .To··:la;nı 2C 1 yi ~-::eçemeyecek ,}ekilcie, sadece topla:::a i:~-

le::,i kullanılarak çözülebllicel:: bir problemin veri-

l:;_;illG.narak çöz ü le b ~lice1: hi::::· probleme -l)_;y _;un ~:e kil 

veya şemayı çizebilir mi? 

j. Tcplamı 20 1 yi seçerneyecek sekilde sadece to~lama 

işlemi kullanılarak çözülebilece~ bir prcblemin ço
züs.:in cie ba:,~vu.r~~lacak ic~lemi :yaze.bilir mi? 

4. r:;o"ll'"':ı.rnı ~.ı; 1 ,,ı· , ... Pf"'·""ID(-•V·~·c-=>1-- C:Aı--: lo;e c:gc;cr-c -!-r·nl":-rl'' 
- ..:.- '- • '-- .j .. j ·:_;. ~-- '•( '-' ~ ~ ,/ ... ~ ...... ~· ·-.·._,.ı .•- - ....... ' _,_V V G 1..1 V.~... C::..ı.Lv. 

i:le:ıü kullan.·.larak çöz.iilebicek bir :srcbleme ·o.y-
.. ··ı ··ı •/t ı . J _, o·ı· •n gun ma~ema-cıK cum esı1. op ama ıs.emı; yuza ı~ır ::nı: 

5.loplamı ~0 1 yi ceçm eyecek şekilde, sadece toplama 

islemi kullanarak çözüleb :_ lfficek bir probler:ii çözüp 
sonucu yazabilir mi? 

6. c:O 'ye kadar olan d:/:al E:ayılar içinde verilen ve ,-

sadece çıkarma işlemi kullanılarak çözülebil~cek 

bir problemin verilenlerini ve istenenlerini yaza
bil:.r mi? 

7.20'ye kadan olan do~al sayılar içinde verilen ve 

sadece çıkarma işlemi kullanılarak cözülebilecek bir 

problem~- uygun şekli veya semayı çizebilir mi? 

8.20'ye kadar olan do~al sayılar içinde verilen ve 
sadece çıkarma işlemi kullanılarak çöziilebilecek 

bir problemin çözümünde ba.:;;vurulacak iclemi yaza

bilir mi? 

9.20'ye kadar olan do(al sayılu.r içinde verilen ve 
sadece çıkarma işlemi 1;::ullanılare.k çöz.ülebilecek 
bi~ problemi uyGun matematik cürrlesini(çıkarma ıç

lemini) ;yazabilir mi? 
ı: . ,~~c 'ye kadar olan do' al so.y:i.l&r iç:i.-c~cle ver:Llen ve 

bir nroblemi ... çözün scn'J.C') yazrdül:ir ı;ıi? - . 

ll.2:0'ye kadar olan do,::al E.;o.;yJlu.r içinö.e toplama ve 
çıkarma işlemlerini kullanarak çözUlebilccek bir 

~roblemin verilenlerini ve isteneni yazabilir mi? 
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l2.20'ye kadur olan do~al sayılar içi~de toplama ve 

çıkarma i sleınleri ı~ullana:r·a k çözi.i 1 e bi ı~ e k bir 

:L-;robleı;ıin çözürnünde ba~·vur.;lacak i c· le:: leri sırasına 
cöre yazabilir mi? 

l).20';ye kacbr olan do"·al sa;yılar ie,in.ce toe!larnc:ı ve 
çıkarmö. i:)lemler:l. ~:ullo.nıl.;.ral• c0z:'l~;bi.lcceJ:: bir 

probleme u;,';_;m:ı rnateır:atik ci5mlesi(to~!lame. ve çı>~ar-
ma işlemleri) yazabilir mi? 

l·l. 20 'ye kadar ol :ın d:.::: .. ~al saJ.:ıl.ar içinde toplo.rrE.J ve 

çıkarma i~;ler::leri lmllanılarak çözülebilecek ve
rilen bir problemi çözüp sonucu yazabilir mi? 

15. 20'ye kadar ola~ do~al sayılar içinde ard arda 

iki toplama i~:lemi ile çözülebiıt'cek ver~_len bir 
problemi çôzüp sonucu yazabilir mi? 

16. 2C 'ye kadar :olan do{~al sayılar içinde ard arda 

iki çıkarma işlemi ile çözülebilcek verilen bir 
problemi çözüp sonucu yazabilir mi? 

A~AÇ VI :!ki besarnaklı do~al sayılar içinde,to~lama ve 

çıkarma i~le~leri kullanarak problem çözme sucu. 

i:..LT Ll'.Ui Ç LP.It : 

l. tki basamaL lı cio~;:al sa;yılar içinde kalocak :;;e~:ilde 

ecçok iki toplama veya çıkarma işlemi ile çözüle
bilecek bir problemi çözüp sonucu yazabilir mi? 

2. İki hasarnaklı do~al sayılar içinde kalecak şekilde 
toplama ve çıkarma işlemlerinden oluşan ençok üç 
işlemle çözülebilcek bir problemi çözüp sonucu 

yazabilir mi? 
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AÇIKLAiVJA 

D.c;GEI{Lİ ÖGR.t;;l'l C lLER, 

Bu test sizlerin aritmetik dersindeki başarı du

rumunuzu belirliyebilmek amacıyla hazırlanmıştır.Testle 
not verilmiyecektir.Sını.f geçip-geçmiyece~iniz için kul
lanılmıyacaktır.Aritrnetik dersinde neleri bildi~inizi, 
neleri yapabildi~inizi tanımak için kullanılacaktır. 

Test d5rt b51Umden oluşmaktadır. Birinci b5llimde 

ritmiksayma temel becerisi,ikinci bölUmde dogal sajılar 
temel becersi,UçUncU bölUmde toplama işlemleri temel be
cerisi,· d0rdUncU b51Umde de çıkarma işlemleri temel bece
risi ile ilgili test maddeleri yer almaktadır.Cevapları
nızı verirken a:;;ağıdaki hususlara dikkat ediniz. 

!.Öncelikle bu kapat~ın Uzerindeki yerlere ,adınızı-
soyadınızı.cinsiyetinizi,okulunuzu,sınıfınızı ve test 

tarihini yazınız. 
2.ller test maddesini dikkatlice olcuyunuz ve siz

den Ü3tenenleri belirtilen yerlere yazınız. 

3.Cevaplarınızı kurşun kalemle veriniz. 
4.Test soruları ile ilgili soruları bana ve Bgret

mene sorunuz. Yapamadığınız soruları atlayınız. 
Sayfayı çevirin ve cevaplandırmay· 
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Bu böl ümde size ri tm ik < diize:.ılj_) sa;yr:ıalarla :~lgili 

test maddeleri verilmi~tir.Ber test mrıddesini dil:katlice 

okuyunuz ve altındaki 4 soruda istenen doSru cevabı uygun 

;yerlere yazınız. 

I: lOO'e kadar birer,onar,be~er,ikişer,dbrder,üçer 

ritmik sayma test maddeleri. 

TE ST Jvl/;.DD.ı.:.;J~ER I : 

ı. Aşa~ıdaki saymalarda,verilen sayıdan başlayarak 

l'er,l'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) llf-[_j 
n) ı 4 1-D·-D---i ı 1 . 8 , 

C) QJ--D-0-D---QJ 
D) -D~ 

2. Aşa8ıdaki saymalarda.verilen saJıdan başlayarak 

l'er,l'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) ~--cJ-0--D-D-D~ 

b) ı ·-~ 5 ı r ı--1-. · ı-L}-D-D-C2J 
C) ı '~9 ı L_j-D-0----c= ı [ . _j--c=J 
D) j74 1. L_j ı- 1-D-D-D~ 
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j.Aşa~ıdaki saymalarda verilen sayıdan baslayarak lO'ar, 

lO'ar belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) IT_?] ~-D~ 

B) 1 )O ı . ı 1-LJ-D ı ı-ı ı ı 90 1 

c) 
1 

4o ı-D -ı-cJ ~oc ı 

D) J 50 f 1 1-D-D-D . 1 1 flO 1 

4.A~a~ıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak 5'er 

5'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) -D-LJ--LJ--{2?] 
B) ~~-o-o-o n 1 55 1 

C) ~--L_I-D-D-LJ-I75j 

D) ı 70 ı 0-cf-[]-D-D---EJ 
5.Aşa~ıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak 2'şer 

2'çer belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 

B) _j 1 ~~ 

C) ~-D-D-CJ--118} 

D).~ --t] 
6-7.Aşatıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak 2'şer 

2'ser belirtilen sayıy~ kadar yazınız. 



8.AşaGıdaki saymalarda verilen sayıdan ba ·layarak ~'er 

5'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) f s 1---011 ı ı--c _j~ --ı---ı:=J CS6J 

E) U3]-c:=J----1 1-L=ı--L--=.J-L 1--QES] 

c) []:2]-{=--ı-.--i 1---{_=-:J-L_]--[::=_ı-{ ?'?] 

D) ~~,s 1-[ J--[__j ı 1---(_j----c=J · 1 gs ı 

S.Aşa~ıdaki saymalarda verilen sayıdan ba layarak 4'er, 

4'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) CJL}-- ı -~ [ J-CJ---[K( 

B) [Ri--c=:_i----C=ı-c=J-c=J~ 

c) Qo 1--c::=J----LJ---L__J-L-J 1 40J 

D) ~ 1 1---c:=J----c=J--[§J 
lO.Aşagıdaki saymalarda verilen sayıdan baslayarak 3'er 

3'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) CI] 1 !-CJ-c=J----c=J---(ill 
B) c::§] 1 1---c=J---c=ı-cJ----[n] 

c) L3J-c=ı-LJ----L_j----c=J ı 24 ı 

D) [J3] 1 l-CJ--c=:_ı---c=J---[JQJ , 
ll.Aşaf~ıdaki sayrdlarda verilen sayıdan baslayarak 2' ;;;er, 

2'şer belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 123 1-ltlt, 1 · 1 tJ-Y! ı rv21 b' J---53]-Q=ı?_j 
B) [ill-------c::J ı ~~-[ _ ~ 1--[ITJ 

c) ı f+C) 1---L-I ~-c:J ı 61 ı 

D) ~ 1 · 1-i_ 1 1 1--c:=J [}39 1 
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l2.A~a~ıdaki sa~malarda verilen sayıdan ba~layarak 5'er, 

5'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) r 52~-c=J-CJ~-ı----c:J--~ 

n) 1 6) 1· 1 1--cJ 1 f r=J----0 1 93 l 

c) L~-cJ--r=J 1 ~-c=J--ı 32 ı 

.D) 1141 ~--c=]-c__J--C==ı-[3±3D 

l3.AşaFıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak 3'er, 

j'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 1 20 ı 1 ı c::=J--c=ı--r:=:J----c=J---f:]§J 

1) ~ı----L___j--i==ı---c:J 

C) -1 1--[gTI 

D) CJ-r=J--ı:=J---c=J-@[J 

II: lOCO'e kadar onar ve y0zer ritmik sayma ile 

ilgili test maddeleri. 

l.Aşa~ıdaki saymalarda boş bırakılan yerlere,verilen 

sayıdan başlayarak lOO'er,lOO'er belirtilen sayıya 

kadar yazınız. 

A) 100 . . . . . . . . . . 500 

B) 400 . . . . . . . . . . ..... soo 

8) 500 . . . ' .. . . . . . ..... 900 

D) 6(;~) . . . . . . . . . . ..... 1000 

~) ,-.. .. ".,,.,;;,ır 1· c·····.·rr,-:,l~·~ct~ ve-r~len sa·vırıan ba;._üa\,,7 aral-: lO'ar ,·_._r-ı.':·' v.. ..!.... \....L.ı ......... :ı. . av tl !L c.... Cl..L ......... ........ ...... ..., .__.._ _ 

lO'a~ b~lirtilen SJyıya kadar bos bırakılan yerlere 

yazınız. 

A) 100 

E) 250 260 
C) 37C .... 
D) ::/)8 51C; 

140 

.... 
L~()O . . . . . . . . 

)()(; 

LL:: O .... 

170 
320 
-~i-40 

570 
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3.Aşa~ıdaki saymalarda verilen sayıdan ba,layarak lOO'er, 

lOG'er belirtilen sayıya kadar bo~ bırakılan yerlere 

uybun sayıları yazınız. 
A) 14(; C:~-C: . . . • (:).:~-(; C.JL-0 

-··.) D 21() 41C_; . . . . SlCı 1010 

C;) 150 . . . . 450 . . . • 950 

D) 270 670 lC?O 

III:lOO'de~ geriye dc~ru onar ve be;er ritmik sayma ile 

ilgili test maddeleri. 

ı . . d k" .Aşa2_;ı a .ı saymalCJ.rda verilen sayıdan başlayarak ge-

riye do~ru lO'ar,lO'ar belirtilen sayıya kadar boş 

bırakılan yerlere uy~un sayıları yazınız. 

A) 100 90 

B) 80 .... 30 
,, \ 60 10 'v) . . . . 
D) 50 .... . . . . o 

2.Aşasıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak ge-

riye dogru lO'ar,lO'ar belirtilen sayıya kadar boş 

bırakılan yerlere uyg-c.n sayıları yazınız. 

A) 95 85 .... 45 

B) 73 .... . . . . 23 

C) 61 . . . . ll 

D) 57 .... 7 
3.Aşa8ıd2ki saJmalarda verilen sayıdan baslayarak ge~ 

riye doio:ru5'er,S'er belirtilen sayıya kadar boş bı-

rakılan ;yerlere uy_;un sayıl.rı ya:;nnız. 

f,) 100 c...~ c; . . . . 6S 
.ı-ı -' / 

-) n 65 eo . . . . . ı::; n . . . . . . . /'./ 

C) 60 55 . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . 25 

D) L~O ;cı:; 
ı:; 

_) _./ • . . . . . . . . . . . _/ 
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4.Aşagıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak se-

riye doğru 5'er,5,',er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 97 92 67 

B) 81 76 51 

C) ra 
) ~' 54 29 

D) 43 38 . . . . 13 

IV:50'den geriye doftru 2' şer ritmik sayma ile ilgili test 
maddeleri 

l-2.Aça~ıdaki saymalarda verilen sayıdan baslayarak 

geriye doğru 2'şer,2'şer belirtilen sayıya kadar 

boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.ınız. 
A) 50 48 . . . . . .... .... 36 

B) 42 40 . . . . .... 28 

C) 34 . . . . 26 .... 20 

D) 26 . . . . 18 . . . . .... 12 
-;;::: Aşağıdaki saymalarda verilen sayıdan ba~3layarakge-J• 

riye do~ru 2'şer,2'şer belirtilen sayıya kadar boş 

bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.. 

A) 45 43 . . . . • • • • .... . . . . 33 

B) 37 . . . . . . . 29 ..... 25 

C) 23 . . . . 15 . . . . ll 

D) 13 7 . . . . ı 

V: 4-0'dan geriye doğru dörder,30'dan geriye doğru üçer 

ritmik sayma ile ilgili test maddeleri. 
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1 .JLşa,·;ıd.:.ıki saymaJ.araa verilen sa:.' 2..dan be: :l.s.yara1{ r:;e-

:rı·,:~-e d.o' ru· L,,.•e ..... , 1.'' 'P.:r ·ce.lı'rt:ı·ıe· n ... ~--ı--·, ,_...,a·a..,... --azın-ı 
- • - - ~ -- v ~o~~~ ~a ~ J ·-Z• 

2CJ 

.... . ... 12 

C) 24 ..... . ... 4 

D) 28 !" •.•• 8 

2.Aşa,~ıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak ge-

ri;ye doi~ru. LJ.' er, 4' er belirtilen sa~rıya kadar ya zınız. 

'\.l 1 / 37 33 17 
D) -'-' 34 lLJ.. 

C) 29 .... b 
./ 

b) 23 .... . ... 3 

3. Aşa[:;ıdaki saymalarda verilen sayıdan bar, layara k ge-

riye doğru )'er, 3' er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 30 27 .... 15 

B) 24 . . . . . . . . .... 9 

C) ıs .... . . . . .... 3 

D) 15 .... . . . . •••• o 

4.Aşağıdaki saymalarda verilen sayıdan başlayarak ge-

riye doğru 3'er,3'er belirtilen sayıya kadar yazınız. 

A) 29 26 . . . . .... 14 

·p) .L 25 . . . .... . . . . .... 10 

C) 23 : .... 5 

D) 17 . . . . . . . . .... 2 
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BÖLÜlVl II 

DOGAL SAYI-'lA TE!ViEL BECERİSİ 

Bu bölümde size dof'~al sayılarla ilgili test madde-

leri verilmiştir.Her test maddesini dikkatlice okuyunuz 

ve al tındaki sorularda istenen do[f;ru cevabı uygun yerlere 

yazınız. 

I:lOOO'e kadar olan do~al sayılarla ilcili test maddeleri. 

'l'E>:)I' 1'-'ıADD.ı.:.L.ı::.Hi: 

l.Aşa~ıdaki dairelerjn(küm~lerin) içinde kaç tane şekil 

(eleman)varsa,sayısını noktalı yerlere 

1\.) •••••••• B) • ••••••• C) •••••• D) ••••••• 

2.Aşu8ıdaki sayılardan ~nce gelen sayıyı noktalı yerlere 

yazınız. 

A) • • • • • 4 c) • • • • • 9 

"') 7 s.:: ••••• D) • • • • • 2 

3.A0aSıdaki sayılardan sonra gelen sayıyı noktalı yerlere 

yaz~J.nız. 

A) j C) 7 ..... 
. . . . . D) Lj. . . . . . 

4.A~a~ıdaki sayılar arasına gelecek olan sayıyı yazınız. 

A) l 

13) 5 

3 

7 

c) 7 • • • • 9 

D) 4 • • • • 6 
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~).A.şo.J;ıdakilerden hanc:;isi çift sayıdır'i'Yuvarlak içine 

alınız. 

1 2 ) Li 5 6 7 8 9 10 

6.Aşa~ıdaki sayılardan han~isi tek sayıdır? Yuvarlak 

içine alınız. 

ı 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 

7. A~;a(i;ıdaki sayılardan sonra l~;elen çift ve tek sayı-

ları ;y-azınız. 

Cift Savıları Yazın Tek savılar.ı yazın 

12 C) 5 ... ll 

8 D) 1 7 

8.Aça(ıdaki dairelerin(kUmelerin) içindeki şekillerin 

sayılurının kaç onluk ve kaç birlikten meydana gel-

di:·:ini altlarına yazınız. 

A) •••• onluk B) •••• onluk C) •••• onluk D) •••• onluk 

birlik birlik . . . . birlik •••• birlik 

9.Aşa~ıdaki sayıların onlar ve birler basamaSındaki 

rakamları gBsterilen yerlere yazınız. 

A) 151 -- .. , . . ·::ı •• . ' . . . . . . 
lı) j':) . . . . . . . . . . . . 
C) 7:J . . . . . . . . . . . • 
D) b C . . . . . . . . . . . . 

lO. A:;.acı:ıde.ki sayJ_ların okunur~unu yazı ile yazınız. 

A) lU . . . . . . • . . . . . . . . C) 36 . . . . . . . . • . . . . . . . 
:ı.)) ~5 • . . . . • . . . . . . • . . D) 59 . . . • . . . . . . . . . . . . 
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ll. A:Ja:·:ıdaki sayıları karşılorına rakamlarla yazınız. 

A) Y lrr.ü . . . . . . . . . . G) Altmış beş . . . . . . . . . . 
.G) Kırk bir . . . . . . . . . . D) beksen dört . . . . . . . . . 

12. A ,~a:~(:ıdc·tki sayıları ç0zürnley iniz. 

::_,1-.L.ı::l~ : 32 : 10 + 10 + 10 + 1 + 1 

A) 45 - . . . . . . . . . . . . . . . C) 16 - • . . . • . • . . . . . . . . . . 
15) 62 - . . . . . . . . . . . . . . . D) 80 - . . . . . . . . . . . . . • . • . 

l).Asa~~daki sayılardan Bnce ve sonra gelen sayıyı yazın. 

,. ) 
"~ . . . . . 
D) . . . . . 

3Lj . . . 
:.~ı . . . 

. . 

. . 
,~.) 
'-' ..... . 
]) ) ..... 

77 
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11.~. A~;;a:' ·:ı. daki sayJ_lar ara sı ndaki do(i:al sayıyı yazını z. 

A) 11.1 • • • • • 16 c) 1.~9 • • • • • 51 

j<,) 20 • • • • • 22 D) 75 ..... 77 

p_:-,. A~;ıu{;:ıdaki cümlelerde bo~~; bJ_rakılan yerlerebelirt i-

len badama~ın sayı de~erlerini yazınız. 

A) ı e. sa;yısının onlar ba saınau·ındaki sayı der;eri. . . . 
B) )5 sayısının birler ba sama,C:' ı ndaki sayı de[~eri. . • 
C) :~A sayısının onlar ba sama'';ındaki sayı değeri. . . . 
D) t)~) sayısının birler basama 1''ındaki sayı değeri. . . 

lS.A~a~ıdaki cUmlelerde boş bırakılan yerlere basamak 

de~erlne uygun sayıları yazınız. 

A) ]_LJ. sayısında ..••• birlit. vardır. 

B) Lk2sayısında ••...• onl.-tl<: v<:ırdır. 

C) 75 sayısında •.••• onluk vardır. 

D) 86 sayısında ..... birlik vardır. 

17.Aşatıdaki basamak de~erleri verilen sayıları karçı-

larına yazınız. 

A) ;~ onluk + 3 birlik -:: C) 8 onl uk + '-f· birlikc: 

J~,) 5 onl u k·+ 6 birlik -;:; D) 7 onluk + 1 birlü::::. 

dir 

dir 

dir 

dir. 
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lE.Jı...:;a:.ıda çözür:len::::~,; olarak ver:·_ıcn sayıl::ı.:rın 

~ılarına kaç oldukları~ı yazınız • 

. !ı.) lO + lC i- 10 -t 1: + lU -t lC t- l~) + lO 

:;.:;) ı(\ +- ı:_:, + ıc +- ı + ı+ ı ·+ ı -

c) ıc + l'· t ı(;+ ıc +ı··+ l'ı t- ı::: 

D) l': + ıcı + ı o t- ıc +lO + ır; + ı o 1- r; + ın +10 -

bo. bırakılan yerlere yazınız. 

A) };:_:L sa:yısı1.1cla :v-üz l L:ı~ . . . OJ1l 4~11:. . . . birlü: v~~r • 

:E) ,2~:~8 sc.yısınô.a ~~-·:;·z ;_ 1.: l~ 
' . . . o~l:;.~~, . . . birlik var • 

c ) ;:;LJ..r .. 
./ ' ·, .. sayısında ~ti; z ı ü ~.~. ~ . . . onl~.-:1-:, . . . birlik var • 

D) ,,~5 '-r) sa;yısı r:da :yi; z ı ü ~·~ 
' 
. . . onluk, . . . bir li~~ var • 

20 Aşa;ıda basamak de~erleri verilen sayıları yazınız. 

A) 3 y~zl~k + 5 onluk + 2 birlik-

C) 5 y~zlCk t) onluk +O birlik: 

D ) 6 y ~ z l ii k + l o n lu k + 7 b irlik -

"'l ' .. d k' c:. .1-tşat;ı a. ı sayıları karşılarına raka;:ılarla yazınız. 

A) !kiyüz seksen üç ~ C) Uçyüz yirmi -

B) Yediyüz otuz bes:: D) Yüzelli -:: 

22. A:~a~:ıdaki sayıların okunuşunu yazı ile yazınız. 

A) ]_::-LL 
~. . . . . . . . . . . . . . . . C) 5L1-7 : ... . . . . . . . . . . . . . 

B) 825 : . . . . . . . . . . . . . . D) ır> ı : . . . . . . . . . . . . . . . . 
2~).A:~a:'·ıdaki ciimlelerde bo::.~ bırakJ.ları yer1ere "c:ısc;.m::~k 

deterler~ne uy_un sayıları yazınız. 

A) -.:r"zl i' ... ,.,.,.,.,d·ı~· 
!1 ... · .. ~' ....... ··-" .:..:. ,J •......, .L -· • 

B) 509 sayısında . . . . . onl J l: Vc:Jrdır. 

C) 380 sa;yL.ında ..... yi;.zlü}: va.rdır. 

D) 800 sayısı:da ..... 
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24.Aşaf•ıdaki cUmlalerde bo~ bır~kılan yerler~ belirti-

len basarna~ın savı do~erlerini vazınız. 
. o:_, l .. ~J . 

A) 179 sayısının onlar basama~ı~daki sayı de~eri ..• dir. 

" ' ~~:Ci~~ ::.ler 'ın de id ci c·t"~eri d. i .!-· ı sa:y"ı sının V' C) O. s ama sa:.:wı -~ 

/ . ' \/ . . . . 
n ) . r birler l)asu.ma :· 'J_nclaki s·ayı o e'::eri di::' V ) '/'t) sayı sının . . . . 
JJ--·, ) h. c:. ~' " --- sayısının y~zler basamdr·ındaki der:eri ... dir. 

~5.Aşa~ıdaki sayıları çBzUmleyiniz. 

A) 231 = . . . . . . . . . . . . . . C) 392:: . •. . . . . . . ....... . 
E) L~79 ::: . . . . . . . . . . . . . . D) 50~;::: . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.Aşa~ıdaki sayıları ;ruplayınız. 

G~~~K : 425= 4 yüzlük + 2 onluk + 5 birlik 

A) 128=- . o o . . . . . . . . . . . . C) 1+71= . . . . . . . . . . • . . • . 
B) 26~;= . . . • . . . . . . . . . . o D) 820= . . . . . . . . . . . . . . . 

27.A0a~ıdaki sayıları karşılarına rakamlarla yazınız. 

A) Bindobızyüz seksen yedi: 

B) İkibin iiçyüz: D) Sekizbin ikiyUz otuz: 

II:3 basamaklıya kadar(lQOO) olan do~al sayılar arasında-

kibüyüklÜk ve küçüklük ilişkileri ile ilgili test rnad-

deleri. 

ı. B-

Yukarıdaki dairleriD iç~_ndcki elmalara bokurak,a~a ·ı-
daki i_::_'ad;_;J.erden do TU olanJ.::ı.:rın SD~inde>'::~ rıerfi :'{J.Var-

lak içine a~ınız. 

A) B dairesinin elmaları8zdır. C) D da~ro~ininelmalarıçoktu 

ı ) r . ı . ! ı ' • • l ., ; • ) • ~·re c.' d~· .: 'Y' ,_ J er ·i V' ~ n 
~. "~ ve '-; oaıre er.ını.ne~maJ_arı .u J'ı. v -~ o--~-:- .~-"u. 

e::;-..:..ttı::.·. el::-ıa1arı e:..:..~~tir. 
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c'. il.::;a~:·ıd::;.k i say2.la:::-dc.n han~. i si t>ruk se o sa_yı~n yu var-

lak içine alınız. 

I5) lO , 3 C ' 31 L: l 
) .... ' ' 

:) ı;.,ç:. iJ ._ .. .) 

' ' ı~, '; 2'? 
('1 ' [~~) -; r:;·· _4.,) . ) -· 

' ' 
. . . . . . . . . . . . V ·--·--- '1' . . . . . . . . . . . 

) 80 95 ll D) ıs o . .c ./ , ' 
; . . . . . . . . . . . ' 7 , :) . . . . . . . . . . . 

4. 1'25" SG.~7ısırıdan bü;y15k olan dört t.::ı.r-~s sayıyı bo~; bıra-

kılan yerlere yazınız. 

J:i) ••••••• ~;ı 
.L '/ ••••••• 

,-,) 
'v ••••••• Ti) 1.... • •••••• 

5. 11 490" sayısı:r:dan küçük olan dört tane sa;yıyı boş bı-

rakılan yerlere yazınız • 

. li.) ••••.•• B) .. • .... ,,.., ) 
V • • e e • • • 

.,...) 
l) ••••••• 

6 ' " - ' tl (- > .A';agıua ıçare e - , , ( ) verilen sayılar arasın-

daki ili:kileri,karçılarında bo.ş bırakılan yerlere, 

uy:_un olan 
!• ·· · · ··-. · Tl it l · 1 •• ' -. ·- lt '' · · ··~·-··-...-, ., 
• ' .j ' ._.. 1: 1 i. ':,. 1' : \;' ,. '1'• C) " q' ' .... 1 l" 1

' 
..ı.-UJ..L; :. __ U..ı..ı. ' :..·_,~U.J..J. v-:.. , ..;_,j • ...L.l..l....ı.,. l ifadelerini 

yazınız. 

l' '\ 15 - ı~ 15 15 ·"-J - ) . . . . . . . . . . . 
>=·) .u 48) 35 Ll. r; ,o . . . . . . . . . . . 35 

C) 94 < 123 94 ........... 123 

D) r-;:; 
0- ) 51 62 ........... 51 

7-A~a8ıdaki sayılar arasındaki ilişkileri sembolleri ile 

( :::= , ) , ( ) göstererek yazınız. 

A) 27 sa;yısı 2·8 sayısından küçüktür 27 . . . . . 88 

... '\ 72 36 say:L sı ndan bij~rüktü.~ 
rı-, 3S .ö) sa:yı sı !C:. . . . . . 

C) ~,- sa;y ı sı, 50 sajrı sına e::.i ttir 5- . ~.-

,,/",-' 
. . . . /' 

:U) lLJ-~, sayısı,L:::O sayısınd.an bi:~;<:~:ti.:i:r :143 
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e.. A0a~~:ıde. verilen sayıları }:~ çül<:te~: büyü ''·e do(:ru sıra-

3:;; ;:. ı ' r· ı ~j : ı e ( 2 ı . (:;;:.; /4o .1 
./ ' -· ' ' ' ....1.. '·~' ./ ../ "' 

A) ?~ 5 ' ;;;o7 '-/' / ' ~:::4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E) 83,41, 2C , 6~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 ,c:c.) .... ~ ................ . 
D) 0_;·0· rı 'r 2 ' / ' öb .., . • •••••••••••••••••••• 

9.Tek baiLmaklı sayıların en küç~~ünU ve en büy~2ün~ 

yazınız. · 1' 

A)Tek basamaklllarda en küçük sa::;.cı 

,. ) me'-.Li -'- ı;,, basama>lılarda en büy'Ck sayı 

lO. !ki hasarnaklı sayıların en küçü;:;,ünü ve en büyüf:ünü 

;yazınız. 

A) iki basamaklılarda en küçük sa;yı 

B) İki basamaklılarda en bUyük sayı 

ll. Üç basamal:lı do~';al sayıların en küçüğünü ve en bü-

yüğünü yazınız. 

A) Uç basamaklılarda en küçük sayı : 

B) Üç basamaklılarda en büyük sayı: 

III.:Sıra Sayıları ile İlgili Test Maddeleri. 

TESI1 lVIADDELERl: 

l.Sınıfta yapılan okumö yarısmasında Ahmet çok iyi, . 

Ayşe iyi, Burcu'da orta derecede okudu. Sıralama ya-

parsak birinci,ikinci,üçüncü kimlerdir. Aşa~ıyasıray-

la isi~lerini yazınız. 

ı . . . . . . . . . . . 
,., 
c... • • ••••••••• 

3. . ........ . 
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2. Aşa~;ıdaki saJıları b"C:yi;.ktcrı küçü i~: e doi:ru. örn e tt e ol-

duC;u si bi sıralayın. 

: '7, 5- , (-.Ll. 3P 12 ......; ' 'J ..... ~ ' -

A ) 44- ·, 6 , ;~ 5 , l 7 : . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. . . 
3.Aşatıdaki sıra sayılarının oktın~şlarını yazınız. 

A) 4. . . .................. C) 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L)lO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D)26l • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.A~>a[üd::ı. verilen sayılar arasında baf'.tan cçi.~ncü sırada 

olan sayı ;yı ;sruvarlak içine al ı.nı z. 

A) 7. r- r:ı 9. C) 100. 200. 300. 400. :;. -, (. ' ./ . ' 
B)lO. 

' 
12. 

' 
14. ' 

16 D) 230. 240. 
' 

?5C ~ Jo 

' 
260 

5 r "' d •. d .. şagı a okunuşları verilen sıra sayılarının karşıla-

rına rakamlarla yazınız. 

A) Üçüncü .c) :3e inci 

B) Yirmibe0inci: D) Yüzotuzbeşinci: 

IV: 12'ye kadar Roma Rakamlarının Yazılması ve Okunınası 

!le İlGili Test Maddeleri. 

r:L'EST r~.LADDL;LER 1 

l.Günlük yaşantımızda Roma Rakamlarının nerelerde kul-

lanıldı(:';ını kısaca yazınız. 

A) ........•................................ ~ ..... . 

B) ................................................ . 

i:; ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 

r,\ - ) • e • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • .,. • • • • • • • • • • 

2.Aşa~ıda verilen Foma Rakamlarını do al sayıl~rla ya-

zınız .• 
A) I : ••••••• . . . . . . . C) X . ...... . 
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3. A~:;aC;.:..da verilen dori:al sayıları roma rako.r:ıla.rı ile 

:razınız. 

' ) r, p._ c:_ : • • • • • • B) 1 : C) 3 : ...... D) 4 

J&zınız. 

lJ.) c.: ..... T:.:) ın . 
...!..J '.· •••••• 

~) ı~ ~) a 
\._.., L =••••• lJ ./ =•••• 

5.Asa~ıdaki tarihlerde do~al sayılarla verilen ayları 

örnei::te olduf:;u t_;ibi roma rakamlo.rı ile ;yazınız. 

A) 3.6.1987 3. . ..... 1°1-'7 ..-' ·~ ... 

B)21.10.1987 .21. . .... 1987 

C)25. 3.1987 .-)5 c. • . . . . . 1987 

D)l9. 8. 1987: 19. 1987 

6. Aşa~ıda do~al sayılarla verilen sınıf tabelalarını 

roma rakamları ile yazınız. 

0J=!bji,K : 2-A : Il-A 

A) 5-B . . . . . . . . . 
B) 8-A . . . . . . . .. 
C) 10-C . . . . . . . . . 
D) 3-D . . . . . . . . . 
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.BvLÜh III 

Bu bölümde size toplama işlemleri ile il;ili test 

maddeleri verilmiştir. Her test maddesini dikkatlice oku-

yunuz ve altındaki sorularda istenen dogru cevabı uygun 

yerlere yazınız. 

I:lO'a kadar olan sayılarla ve şekillerle toplama işlemi 

test maddeleri. 

ı. Aşa[';ıdaki şekillerin kaç tane olduklarını sa;yın ve 

karşılarına yazınız. 

A) 

B) 

C) 

CJ 

/\ 
o o o o o o o 

- .... -
/\:: ... 

o o o - . - ...... . 

D) ~ ~ CJ / / / 1 / 1 LJ ~::.:· · · · 

2. Aşa§::ıdaki sıralarda bulunan her iki kutunun iç inde ki 

sekillerin kaç tane olduğunu sayın ve yazınız. 

A) XX XXX xJ ı xxxx ı -- ....... 

B) ·-r + ·+- T +1 ı + ·+ 1 
. . . . . . . 

1 
C) o o o o ı L o o - . . . . . . . -
D) 1 7 1 7 7 [!11/(j - . . . . . . . -
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3.Aşa~ıdaki sıralarda yer alan kutuları inceleyiniz. 

Her kutuda kaç sekil oldugunu bulunuz ve altlarına 

yazıhız. 

A) 1 X X 1 
....... . + ..... . = 

B) L9 o o ı ı o o o o ı ıooooooo 

...... +- . ...... . . . . . . . . . . 
C) L± + L ı + -t + .ı ·t + ±·;..±-ı 

..... + . ...... . . . . . . . . . . 
D) ~-"Cl. a:ı. ı ı ..Q. .o .oı::. ı 

. . . . . + ...... . . . . . . . . . . . 
4.Aşagıda verilen toplamalarda eksik bırakılan yer-

leri kutuların içindeki sekillere bakarak tamamla-

yınız. 

A) 1 X XXX 
' ve ······j···eaer ••••.•• ve i ... eder 

C) l/ / 1 : 1 / 1 7 1 D) 1 + + + f + : t f + +l 
. . . . . . . ve ..... j ... eder . . . . . . . . ve .... ; ... eder 

5.Aşağıda verilen toplamalarda eksik bırakılan yerleri 

kutuların içindeki şekiliere bakarak tamamlayınız. 

A) 1 /\ A: AA] B) ı \ \ \ \ \ \ : \ ----, 
•...•• : •..•• daha .••. eder 

./ 
••.... "j... . . da.ha . .. ede..~. 

..... j···· daha •..• eder .•••. ;····· daha ••. eder 

____________________ .:._ _____________ ....:....__ __ __j 
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6.Aşa~ıda.: verilen toplamalarda eksik bırakılan yerle-

ri kutuların içinde ki şekiller e bakarak tanıamlayınız. 

A) 
ıoôoo:ool 

C) 
T T T: 1 

. . . . . . ·+ . . . . = ..... + ..... =· ... 
E) . ı 1f lf 1S! (S '{S ı D) [s s S c 

•..J 

·t . . . . . .:::;:. . . . . . . + ..... 
7. Aşa~ıda ~ekillerle gBsterilen to?lama işlemini,sa-

yılarla yazarak g~steriniz. 

.A) 

B) 

_u_w __ ,.J_w_---'1 +· [~---w Ll .__, · w 1-= 4 - 5 -9 

"----'A_._A __ A __ 1 + 1 A ~ A /'.. A ! ;:: 
c) In n ,--, n 1 + J.-1 _,-_,_n ____ (~ 

D) V "-/ _ ____.! + 1 V '/ ·v ı:;= 

8.Aşa&ıdaki ifadelerin sonucunu noktalı yerlere yazın. 

A) 2 elma, 4 elma daha ...... elma eder. 

B) 3 kalem, 5 kalem daha ...... kalem eder. 

C) 4- silgi, 3 si lgi daha ..... s ilgi eder. 

D) 7 kitap, 2 kitap daha ..... kitap eder. 

9.Aşa~ıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını verilen 

sayılar arasından bulup yuvarlak içine alınız. 

A) 9 t 1 = 7, lG, B , 6 C) 6 t 2;;; 5, 3, Li-, 8 

B) E+ 2 = 1~, 4 , 6, 2 D) 8 ~ 1 = 3 , 2 , 9, l 

ANADoıu :J;ı~iVERSİT&J. 
Merkez Ki~ 
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II:Topla8ları 20'ye kadar olan do~al sayılarla ilgili 

test maddeleri. 

l.A~~at2:ıda yaLyana verilen toplama i::le~"ılerini yapınız. 

A) l t 2 = .... B) 3 t 5 ::. .... C)4 t 2 =··· D)2 t 7= .•.. 

2.Aşa~ıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

.• ) .s. 
t 

2 
3 

1) ı 
t 5 

C) L;. 
t 2 

-D) 3 
+-6 

3.Aşatıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 5 + 5 = ••• .B) 7 +- 8 -= ••• C) 6 + 9 == ••• D) 7+6= ••• 

4. Aşa(i;ıdaki toplama i;;lemlerini ;yapınız. 

A) 7 B) 9 C) 8 D) 9 

t 3 t ı:, + 8 +4 ./ 

5.Aşa~ıdaki toplamalarda ~oş bırakılan yerleri bulup 

yazınız. 

A) 

t 

3 

5 

B) 

+ 
6 C) 

9 

+ 4 

7 

D) 

+ 7 
8 

6.Aşağıdaki toplama işlemlerini,karçılarındaki sayı 

doğrusu üzerinde 

Ö~~EK: 2 + 3 :: 5 

gösteriniz. 
2. 1- 3 
-~~ "'-'<-fı__II--I~J...I _.JI~ı~\,....--::!1 1 1 ı 

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO > 

A) ı + 3 ;::: 4 ~ ı ı ı ı 1 ı ı ı ı ı 1ô o ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

B) 3 + 3 - 6 :< i 1 1 ı 1 ı 1 ı 1____!-& 
o ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ı) 

C) 5+ 2-.=- 7 : _j_, 1 1 ı ı ı ı i i 
~ı 2 3 4 5 6 7 8 o ı c? 7 

D) 6 + 3 = 9 :( ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ~~ 
o ı 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 
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7.Aşa~ıdaki sayı do~ruları Uzerinde verilen toplama 

islemlerin~, kar .. -ıl arına sayılar la yazarak gösteriniz. 

A) ~(-.ı:..'~-ı---,;..'-...L~-.LI_...ı..l _ _ı.l_~ı _ _ı.t_-,~ı~.....J._ı ~>: ............ . (jlH 4 5 6 7 8 9 7B ' 

B)< n.~,, ı ı 
u I ;.:. 3 Lı- 5 6 7 8 

1 1 > ı. ••••••••••••• 

9 10 

C)( ı~ı ~C) ı ı 
o ı 2 3 4 5 678 

• , T : ............ . 
9 10 

D)~,~·~ 1 ~ ............... . 
9 10 7 • o ı 2 3 4' 5 6 7 8 

8.Aşa~ıdaki tonlama işlemlerini yapınız. 

A) 1 t 3 t 5 = fl •••• C) 3 + 3 t 4 = 

B) 2 t 4 t 6 -== . . . . . D) 5·t-5+5-= 

9.Aşağıdaki toplama islemlerini yapınız. 

A) 2 B) 
r-
:::ı 

± 3 t 

ı C) 
4 
8 

5 
4 
2 

D) 7 
3 

+- 6 

. . . . . 

. . . . . 

III:İki Basamaklı Do~al Sayılar1a Yazılı Toplama İle İlgi-

li Test Maddeleri. 

TES~f.i N:A:DDELERİ: 

l.Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 10 ~ 5 :: • • • B) 45 + 3 = ... C)23 + 6 -= ••.• 

D) 64 + 4-=. 

2.Aşağıdaki toplama işlemler ini yapınız. 

A) 

·+ 

20 
4 

3 .Aşai~ıdaki 

A) 10 

t 
lO 

E) 

toplama 

B) 

.f-

36 
3 

C) 

+ 

islew.lerini , 

20 C) 

30 -+ 

50 
8 

;,yapınız. 

40 

50 

D) 

95 
3 

3C 

:+ 40 



4.Aşagıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 12 r 13 -= 

E) 23 + 35 =-
..... 

5.Aşağıdaki toplama 

A) 16 B) 

·t 
22 

+ 

C) 44 + 52 ~ 

D) 61 +- 18 -= 

islamlerini yapınız. 

43 C) 12 
,.,,.. 

54 c: o + 

108 

. . . . . 

. . . . . 

D) 65 

+ 32 

6-7.Aşa~ıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 

± 

25 

5 

B) 34 

+ 8 

C) 45 

± 6 

8. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 15 

+ 25 

B) 18 

+ 13 

9.Aşa~ıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 10 

25 

t 30 

B) 25 
45 

·+ 20 

C) 18 

23 

+ 35 

D) 68 

4 
t 

D) 54 

38 ± 

D) 22 

33 
17 + 

lO.Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? 

Yanlışları düzeltiniz. 

A) 35 

t 20 

56 

B) 25 

+ 44 

69 

C) 13 

+ 18 

32 

D) 43 

7 52 

85 

E) 28 F) 32 

c+ 18 

39 41 

ll.Aşağıdaki toplamalarda boş bırakılan yerleri bulup 

yazınız. 

A) 30 B) 

+ + 
48 

15 

67 

C) 

+ 35 

70 

D) -

42 
--1-

65 
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_ 12.Aşatıdaki toplama i~lemlerinde boş bırakılan yer-

ler e gelecek sayıları bulup yazınız. 

A) 3 •• B) . . ı C) 4 .. D) .. 5 

+ 13 + 5 .• :t •• 3 ± 14 

45 75 67 49 

IV: Toplama !çleminde Sıfırın "0 11 1!ltkisi !le İlr:;ili Test 

Maddeleri. 

TEST hALDJ:;L..ı.:Jü : 

l.Aşa~ıdaki sıralarda,kutuların içinde şekillerle gôs-

terilen toplama L;leminin sonucunu bulup sayı ile 

yazınız. 

A) 1 X X X X X X X ı + .__f ----t 

:.,.._----~~ + J X. X X X X B) 

= ...... . 

....... 

. . . . . . . 
D) f ~ X X X X. X X.. :X X X 1 +! ____ f ::; ...... . 

2.Aşagıdaki toplama islemlerini sayı doğrusu üzerinde 

gösteriniz. 

A) 5 + O -;:: 5 < ı 'ı , 1 1 ı ı ı r ı ı 7 o ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B) O + 3 "'= 3 .( ı ı ı ı ı 1 ı ı 

Ol 2 3 456 7 ~ 
ı 
8 ~ ı ı ı ı ı ı ı 

o ı 2 3 4 5 6 7 

_/ 1 ı ı 1 ' i i ., o ı .2 3 4 5 6 
D) O+ 8 :- 8 

7 8 

3.A~a~ıdaki toplama islemlerini yapınız. 

A) 9 

+- o 

B) 23 

± o 

C) O D) O 

+ 15 ·1= 80 

ı ı 7 
9 10 

i 1 -9 lO 7 
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V:Toplama i~leminde de~içme ve birle~me ~zellikleri ile 

ilgili test maddeleri. 

ı.Aşa~ıdaki toplamalarda toplananların yerlerini de-

~iştirerek toplayınız. 

URkt.K : 7 + ı = 8 

ı + 7 - 8 -
A) 3 + 6 -= 9 B) 5 + 2 -::: 7 C) ı t 8 -= 9 D )6 + 2= 8 

. . + . . =. . . +. . -. . . . . . + ... ·..=. • • • +· . = ... 
2.Aşa~ıdaki toplamalarda toplananların yerlerini de-

~iştirerek toplayınız. 

A) 20+5= 25 C) 30+40=- '?O c) 24+33 .;;:57 D)62 + 16 =-78 

.. . f . . --=... . . + .. = .... • •• +- ••• = ... . -• • • + ••• - ••• 

3.Aşagıdaki toplamalarda toplananların yerlerini de-

giştirerek toplayınız. 

01-Lı:i:EK : 13 25 

A) 

t 25 

38 

41 

-t 38 .,_ ••• 
..!-.---

fl3 
38 

B) 63 C) 

t .. . 

75 ... 
t 16 ~·. 

D) 48 ••• 

~+··· 

4.Aşağıdaki toplama işlemlerimi.. 7 tcı)laman::ı:.n dettıil}me 

özelliğinden yararlanarak sayı doti;Tusu üzerinde 

gösteriniz. 

A) 2 + 4 -.:. . . . 
1 1 

ı c~-:"'> 4 t 
n - 0 3 4 h 6 '? 8 q .-::. -. . . ./ ' 

B) ı + 6 --. . . 
:<( ı ı 1 ı ı 1 ı 

1 

6 1~ 
('' ı 2 3 4--ı::, c- 7 8 ı c ,_; 

/ o 
6 t ı --. . . 

C) 4 +· 5 
c: -. . . 

1 1 _! . ı 1 ;;:. 
o ı 2 3 4 5 6 ı; 8 9 1'' - i u 

h .... 4 -. . . / 

D) ı:, 1- ::- ~ 1 ' ı 1 L 
·0 - . . . ı ':--. 

(; ı '· J, 1.!.., 6 7 b 1!,,) / .;:. / J+ 
/ 

·.:::: 6~-
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5.A~a~ıdaki to~lama i~lemler~ni örnc~ten r~ararla-

rı.ars.k yc::.pınız. 

( 15 -r 20 ) + 34 = 35 -t- 34- = 6'? 
• 

-A) ( 1 l + 8 ) + 2S 

L)) ( 36 + 10) +- lO -

c) ( 7 + 15) + 42 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D) ( 1 O + 20 ) 1'" 40 -= •......•........•• 

6. Aça~ıdaki toplama işlemlerinde bilinniyen terimi top-

toplamanın de~i~me Bzelliginden yararla~arak bulunuz. 

A) 6 + ...... . . . . 
~) ·+- Ll-l --"-' . . . 

L~ + . . . 
lO +. . . 

C) ') ~ . L , . 

. D) ·, ,....) 
L.C 

+ 
+ 

=5+
:::::44 + 

7. Aşai'·ıdaki toplama işlemlerinde boç; bırakılan yere 

gelecek sayıyı toplamanın birleçrne Bzelliginden 

yararlanarak bulunuz. 

A) 3 + . . . + 5 = 5 + 5 c ) 3 5 ·+ • . . . + 40 = 4 5-40 

B) _ ••• + 10 +- 25 ::: 20 +25 D) •• ·+17 +30 :=: 35 -/-30 

VI :İki ve Uç besarnaklı do~al sayılarla eldesiz ve elde-

li toplama ile ilgili test maddeleri. 

TEST lvlALD;:;L.c;Ri 

l.Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 13 
2 
ı 
2 

B) 62 
'3 
ı 

+ 3 

C) 70 
4 
2 

. 3 
-!-

D) 21 
2' 
3 

+ 3 

2. A~;a_i•·ıdc:ı.ki toplama icleml·3rini ;yapınız. 

' \ )~ b) (~('1 C) L'. ,, \ [) ~:~ 
_..;.) ._.. _.1 C- L•) ,, / 

4 (. ') :;;:_ 
L- / 

q ı ry 1+ 
/ 1 

2 7 7, 6 .,.. ...&.. -+- / ± ' 
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3. k:afi:ıduki toplama i şlenıler.i.ni yapınız. 

A) 10 
23 
41 

± ... li i 

B) 

t 

15 
22 
30 
12 

C) Lj.O 

24 
ll 
23 ·t 

D) 25 
20 
30 

t 44 

L~. A:;:a?'"ıdaki toplama islerrılerini yapınız. 

A) 20 B) H3 C) 2~' D) 30 c 
15 26 33 15 
3L~ 54 17 21 
ll -+ 40 2n ± 44 + + o 

5. k;ar·;ıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 125 B) 214 C) 300 D) 410 

+ 3 + L~ 
+ 8 + 5 

6. A ~-~a-f'; ı d;:.:. k i toplama i r;lemlerini yapınız. 

A) 14-6 B) 317 C) 4-05 D) 189 

± 4 
·t 6 + 9 + 7 

7. Aqa[~ıd.aki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 120 B) 22L+ C) 515 D) 413 

± 18 /+ 32 + 40 + 54. 

8.A:;'af;:ıdaki toplama i ::~.lemlerini yapınız. 

A) 1'+5 B) 238 C) 346 D) L~77 

·t 
16 ·+- 43 + 25 + 13 

9. 1-L,:af;ıd,~ki toplama i~-;lemlerini yapınız. 

A) 100 B) 150 C) 243 D) 426 

+ 200 ·t 320 + 314 + 241 

lO.A\;cı.V:ıdaki toplama i~~ lerıılerini yapınız. 

A) 125 B) 246 C) 328 D) 309 

± 135 ± 327 t 4-17 ± 208 
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ll.A~agıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

A) 120 B) J()C_j C) lLJ-5 D) 100 135 ,::lö ''") ')-, 
;~()() '~'-) 

ll-~() 1:""6 311~ 4-10 350 
± 120 

+ 205 ± lLJ-9 -± 

12.A~a~ıdaki toplamalarda bo; bırakılan yerleri bu

lup yazınız. 

A) 214 

± . . . 
653 

B) 361 C) 

± ... 
531 

± 185 

2..!311 

D) 

233 ± 

13.A~agıdaki toplama işlemlerinde boş bırakılan yer-~ 

lere gelecek sayıları bulup yazıniz. 

A) 17 .. 
±_ 21LJ. 

32g 

B) •• 90 
136 + 
326 

C) 216 

.;.35 •• 
$16 

D) 

+ 
L~ • • 5 

23 
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BuLÜiVl IV 

Bu b51Umde size çıkarma iglemleri ile ilgili test 

maddeleri verilmi:.~tir. Her test madde sini dikkat li ce oku-

yunuz ve altındaki sorularda istenen doğru cevabı uygun 

;yerlere yazJ.nJ.z. 

I : lO'a kadar olan sayılarla ve şekillerle çıkarma iş-

lemi ile ilgili test maddeleri. 

L Aşai:;ıda şekiller le gösterilen çıkarma ü:;;lemlerini 

örne~inde oldu~u gibi,karşıların~a boş bırakılan 

yerlere uycun sayıları yazınız. 

1 - { X X j == j X X X J· $. d e n t. çıktı 3. ka ı 
cılt' 

A )'; X X X' .X ;JI ·. X 1-== 1 X X X. f· .. den •. çıktı •• kaldı 

B)~ X. X X W-~:j X X. xxl· .. den •• çıktı .. kaldı 

C) ~X X Xx X}( .j-[j_i}_:-!x X~l' X J· . . den •• çıktı .• kaldı 

D)L ___ x_x_x ___ -----ıl-[!]:1 xX 1 .. cten ••. çıktı ••• kaldı 
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2. !qa:',:;ıda :c_; e killerlle gösterilen çıkarma işle ;lerirü 

örne~inde oldu~u gibi.,karşılarında boş bırakılan 

yerlere uygun sayıları yazınız. 

'~liı,bK:L_,< x-X x-]-j X X X 1= 0 lf.den;;. eksildi.l kaldı 

A),-;;~-;-;ı--· lx3< x--~]:: ~ )C j·. dan ... ek sildi. .• kaldı 

.,r-:-x"" ı·~ı "".,.1·---[. ~ .·j.· . . den ••. eksildi. .• kaldı 
b/~----·"'--' 4A h A 

c )1 ____ x __ x_----Lı-c--;-ı..::!~ ... den ••• e k s i ldi. •. ka ı dı 

D) .ı;-; X X xl-lx:;t::.ıc~ I=EJ· .. den ••• elcsildi ••• kaldı 

3.~ 1 Aşa~ıda .ışekillerle GÖsterilen çıkarma işlemlerini 

örnetinde oldu~u gibi karşılarına sayılarla göste-

rerek yazınız. 

A) ~~ x x x x x=ı-1 x x l=~x" x ~ 
B) ~- )( )C le X X 1-1 .)l 1= ı X X ~ ~ 

C) ....___x_~_.-_:.x_x_x __ j -ll( x ~~~1=:;1..._ _x__.l 

D ) l ~ X X X X ~ ==ı .- j.:X )(cıt:XXI :::[~_x_____.] 

6 - 3 - 3 ........... 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
5.A0a~ıdaki çıkarma iGlemlerinin sonuçlarını verilen 

sayılar arasından bulup yuvarlak içine alınız. 

A) ö- 3- LJ-, 5, 3 C) 5 1+- 2, 1, 4 
·u 'J r, , - ' ,. rı( D ) 7 - r::, = 7) ' ~O ' ? D 'j - O - ?, tı, ./ ./ ~ 
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6.Aşa~ıda yazılı olarak verilen çıkarma işlemlerini 

Brnetinde oldu~u ~ibi sayılarla yazarak g5steriniz. 

vh0~K: Dört,eksibir,eşittir Uç 4- ı= 3 

A) ~edi,eksi Uç,eçittir d5rt . . . . . . . . . . . . . . . . 
B) Dokuz,eksisekiz,eşittir bir . . . . . . . . . . . . . . . . 
C) Altı,eksi bir,eşittir beç ................ 
D) Uç,eksi Uç,eşittir sıfır . . . . . . . . . . . . . . . . 

II: 2U' ye kadar olan d op:al sayılar la yanılan çıkarma ir~lem-

leriyle ilgili test maddeleri. 

l.Asa~ıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 

A) 3 
ı 

B) 5 
2 

C) 9 
6 

D) 6 

4 

2.Aşa~ıdaki çıkarma iQlemlerini yapınız. 

A) 10 B) 15 

5 

C) 20 

6 

D) 12 

2 

3.A~u~ıdaki çıkarma içiemlerinde verilmiyenleri bulun 

ve yerlerine yazınız. 

A) 5 B) 8 C) ı o D) 16 

. . . 
3 . . . 4- . ı ı . ' 7 . ı . ı lQ ' 

4.A:.o.f':ıdakı çıkarma ırş em eruıcıe verı. ffiJlyen erı ou-

lun ve ;yerlerine ;;, a zınız. 

A) B) C) .. D) 

3 2 8 4 
----

5 4 ı 3 
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Ili;!ki hasarnaklı do~al savılarla yapılan çıkarma işlemle-

riyle ilgili test maddeleri. 

l.A~a~ıdaki çıkarma i0lemlerini yapınız. 

A) 36 
6 

2. Ac5a(~ıdaki 

A) 15 
8 _, 

-----
_?.A:a(ıdaki 

A) 3C 
2C! 

-----

L~. Aqai\ıdaki 

A) 35 
27 

B) 

çıkarma 

B) 

çıkarma 

B) 

çıkarma 

B) 

25 C) 

3 

üüeınlerini 

Lj.() C) 
ı:; 
./ 

58 

5 

yapınız. 

62 

9 
-----

iç;lemlerini yapınız. 

LJ-5 C) 56 
ıs 22 

i:;:lemlerini yapınız. 

;?.ll C) '/3 
16 54 

D) 

D) 

D) 

D) 

77 
4 

81 

3 

8L~ 

13 

98 
29 

5. A~;ai'tıdaki çıkarma it;; lemlerin in sattıamasını yapınız. 

A) 15 b) 60 C) 48 D) 86 

10 ·ıı.o 12 4-1 

5 20 36 45 
----

6. A::,ıa:'·:ıdaki çıkarma isle~nlerinden hangisinde terimler 

do~ru olarak yazılmıştır. 

A) 18 Çıkan B) ı e ı~ksilen C) 18 Eksilen D)l8 

6 ,tc;ksilen 6 li' ark 
) 

6 Çıkan 6 

ı,_: .L·'ark 12 Çı ko. n 12 Fark 12 

7.A0a~ıdaki çıkarma isiemlerinde verilmiyenleri bu-

lun ve yerlerine yazınız. 

·\ ) ü B) C) . . . D) ... 
23 35 21 43 

LJ .. l -Lj1-~- 65' 5l.~ 

l:'ark 

Eksilen 

Çıkan 
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8.AşaSıdaki çıkarma işlemlerinde verilmiyenleri bu-

lun ve yerlerine 3'a zınız. 
;\ \ 
.d.) 2() B) 50 C) 65 D) 88 

10 55 
o 1 :, , ı .. :. ı.ı.şar:;ıaaırı çıkarma islamlerinde boş bırakılan ba-

samaklardaki rakamları bulun ve yerlerine yazın. 

l~) 5 . . B) •• 4- C) 75 D) 44 
15 60 2 •• •• 4 
Lt-2 3L~ 53 

IV:Uç hasarnaklı dokal sayılarlayapılan çıkarma işlemiyle 

il~:.:ili test maddeleri. 

1. A:~at::ıda ki çıkarma L;:lemlerini yapınız. 

A) 1)6 ... ' 
b) 208 C) 377 D) 549 

4· 8 5 6 

2. A:;a(üda ki çıkarma işlemlerini yapınız. 

A) 230 B) 135 C) L}l6 D) 541 
5 8 7 3 

3. k:a(i:ıdaki çıka:ma iç' lamlerini yapınız. 

A) 246 B) 318 C) 475 D) 684 
21 17 45 72 

4. A:;;<:ü;;ıdaki çıkarma i::, lerı: lerini yapınız. 

A) 180 B) ;:~·7~~ C) 1+00 D) 553 
~) 5 73 20 64 ---.. ·--

5. A ;u(:ıdal;:i çıkarma i:.\ ler;ılerüıi ya '()ını z. 

'• ) li ;::>7 11 __ )i B) ztlj.() C) 536 D) 609 
123 ~~30 315 305 



().k--,a>·ıddki çıkarma iı~lemler ·ni ;_yapınız. 
!' ) .d. ı 50 

145 156 
-----

C) L~05 

218 

119 

D) 500 

1Li8 

7. A.,ıat:'::ıdnki çıkarma i ·::ler~ lerinde verilmiyenı eri bulun 

ve yerlerine yazınız. 

iı.) B) C) 199 D) 54-0 
310 105 ------ . . . 
1 c o 2.01 ı es 

d.Aç;afi;ıdo.ki çıkarma işlemlerinde boş bırakılan basa-

ma~~lc:ırdaki rakamları bulun ve yerlerine yazınız. 
A) 13 . . B) .. 76 C) •. 49 D) 5.7' 1.5 1' 2(; •• .12 ...ı..O • • 

23 114 --546 ']l- 5 C.:J 

V:20'ye kadar olan doPal sayıların toplama ve çıkarma iş-

le:-!!1erini içeren problec1erle ilr;ili test maddeleri. Her 

test maddesi ile ilt.:;ili cevapları altlarındaki boşluklara 
yazınız. 

l-3-Lı-- 5. A·;a[;ıdaki problemleri dikkatlice okuyunuz. 

Her problem. için veri 1enlc;ri, i stenenleri ve çözümi±-

nü sbstorilen yerlere yazınız. 

A) Sınıfımızı süslemek için Ayşe 3, Fatma 5 bayrak 

getirdi. Sınıfı kaç bayrakla süsledik? ·-
Y._S}. ri 1. e: .ıl e :ı,:-___ _ 

B) 1Je. s yılı ba,_:ında sınıfımız 15 k:L;dydi. Yıl içinde 

5 arkadnş daha katı1dı.Sınıfımızın mevcudu kaç kişi 

o1cıu? 
Ver.L 1 Gnler i ~:ıtonen ÇCizlim 
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C)leni yılda arkadaşlarıma 6 tane,akrabalarıma 8 ta-

ne kart g5nderdim.Ben buyıl başında kaç tane kart 

ı~örıderdim'i' 

V c: ;rll e rıJ,::..:e:::..:r::__ __ Çözüm 

D)Bu sabah kitabıının 9 snyfasını,öP;leyinde ll sayfa-

sını okudum.Piwdi kitabıının kaçıncı sayfasındayım~ 

Y._~ri lenler İ stenen .:;;;.Ç_;:;öc..::z:-=:u::.::·m::... _______ _ 

Ler problem için verilenleri,istenenleri ve çözü-

ıniinü ; ·(.ister .i le n yerlere ya ;anız. 

A) 2urc. t () ımıeminden Lı tane sini bitirdi. Bıırcu ı nun 

geriye kaç kalemi kaldı2 

Verilenler istenen Qğzü~m~-----------

li) i.< üme:~üzde 8 öğ;renci var. Bunlardan 5 ı i kı zclır. Er-

kek ~~renciler kaç ki~idir? 

Verile~n~l~e~r~------ ~i~s~t~e~n~e~.n=-------- ~~u~· m~----------

C)Tabaktaki 14 elmanın 7 tanesini yedik.Tabakta ne 

kudar elma kaldı? 
Yferiler:ı ler ·._::..;:::._ __ _ istenen Çözüm 

D) :ECLt·ıçed.e H~ t<Jne a·':aç var. Bu a(~"·açlardan 12 tane si 

kiraz, dip;erleri vi ~ne a.' 1:acıdır. Vişne at:~;açları kaç 

tanedir? 

Verilenler .Lstener~ çöz ü fP·=-----
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11-L.-13-lLı-. A;;at';ıdaki probletr:leri dikkatlice o 1.;-.u;yun uz • 

lle ı.-- ;;roblem için verilenleri, istenenleri ve çözümü 

belirtilen yerlere yazınız. 

A)Funda 18 sayfalık ödevin 4 sayfasınısabah,9 sayfa-

sınıc.a ak:,:::ı.m :va pt ı .Punda' nın kaç sayfa ödevi kaldı? 
Verilenler istenen Q_ğzüın 

B)O~ul bahçesine 20 tane çam a~acı dikildi.5 tanesini 

ikinci sınıflar, 7 tanesini üçüncü sını.flar,diKer-

lerinide dördüncü sınıflar dikti. A~açların kaç ta-

nesini dördüncü sınıflar dikti? 
Verilenler ):stenen Çözliınü 

C)Aysel 17 tane kaleminin 3 tanesini geçen ay,4 tane-

sinide bu ay kullandı.Ayselin kaç tane kalemi kaldı? 
Verilenler İ stenen Cözüm 

D)Eu ay pazardan Annem 6 kilogram,Babam'da 9 kilo-

gram patates. aldı.Alınan patatesierin 7 kilogramını 

kulla;ıdıl{.Ue kadar patatesimiz kaldı'? 
Verilenler !stenen Çözüm 

15. ~~-' 1:1 :''_ıd_a1d problem 1 eri cl:! ~n:-rii; 1 i e'~ okuyun uz~ Her prob

lerı, için verilenleri ve L,ıtenenleri yazınız ve çi.)-

zü;,ünü yapınız. 

A)Eahçeye serptitirniz yemleri yemek için 6 kuş geldi. 

Gelenlerden 3 fazlası da a~aca kondu.A~açta ve yer-

deki kuslar kaç tanedir~ 
Verilenler .=..:..;;::...:;..::;___ __ \'özüm 

_-1 -------------



, 
E)Ali'nin babası sabah 3, Öl''leyin LJ- dönümlük tarla-

yı sUrdU. 6 dönUmlUk tarlası kaldı. Ali'lerin top-

lamkaç dönümlUk tarınıarı vnr? 
Verile ler istenen -------- c; B züm 

C)Uç ine~i olan bir aile birinci inekten 6 litre, 

ikinci ine~ten 4 litre,UçUncü inekten günde 7 lit

re süt elde ediy6r.Bu aile bir günde kaç litre süt 

elele eder? 

Verilenl c;r____ :istenen Çözüm 

D) Aksam eve önce 3 ki~i,daha sonra 4 kisilik misa-

fir ~eldi.Bizde evde 5 kinilik bir aileyiz.Acaba 

o akGam evde kaç kişi vardı.? 
-~~· e e ~i. 1 e n 1 c r İ st en e:-=-n~--- Çözüm 

1'- .• J\:",;ai::ıdaki problemleri dikkatlice oku~.unuz ve çö-

zümünü altlarına yapınız. 

A)20 kilometrelik yolun 12 kilometresini arabayle 

gittim,4 kilometresinide yaya olarak gittim.Daha 

kaç kilometre yolum var? 

B)Eve alınan 13 kilogram portakolın,önce 5 kilogra-

mını,daha sonrada 3 kiloGramınıyedik.Kaç kilo-

rram portakal kaldı? 

C) l~\) yaz 1-:ustafa Amca m' ın Çiftli{';in de 15 ine k vardı. 

YG.~'.ın ı tanesi ö1c1U ,~) tanesi.:.ıide l:asaba sattılar. 

çi;tlikte kaç inek kaldı? 
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D)Annem yemekten sonra 9 elma getirdi.4 tanesini kar-

de~imle ben, 4 tanesini de Annem ile Babam yedi. 

Laq elma kaldı? 

VI:lki basumuklı dotaı sayıların içinde ,toplama ve çık~r

ma üüenılerini içeren probleiüerle ilg~:li test maddeleri. 

l.A~a~ıdnki problemleri dikkatlice okuyunuz ve ç5z~mU

n~ yapınız. 

A)Zeynep'in bir tane 20 lirası,bir tanede 50 lirası 

var.90 lira olması için kaç lira daha olmalı? 

E)Ders yılı başında sınıfımızda 40 5~renci vardı.lıl 

içinde sınıfımıza 5 5~renci katıldı,? 5~rencide ' 

başka okullara gitti.Yıl sonunda sınıfımızın mev

cudu kaçtır'? 

C) Baklwldan ;.~o liraya sakız, 6Ci lirayada goflet al

dım.Pakkala 100 lira verdim. Kaç lira geri alaca

(:ım? 

D) Daoarnın yaşı benim ya0ımdan 40 yaş fazla,Annemin 

ya~ıda Babamın yaGından 4 yaş k~çUktUr.Ben lO ya

~,:~ımda oldup-;uma c_5re Annem ve _ 1 abw.;rıın ya:':ları 

kaç tır? 



r 124 

2.A:;·.a:':ıdaki problemleri diklmtlice okuyunuz ve çözüc:ünü 

yapınız. 

A)l~rak 60 liraya bir silci,bunun 40 lira eksi~ine 

sakız,sakızın lO lira eksi~inede birdosya k&lfıdı 

uldı.~urak'ın kaç lirası vardı? 

E)Belcdiye otobüsü 45 yolcusu ile kalktı.İlk durakta 

5 ki:,i i·ndi 15 lci.'·.:i bindi,ikinci duraleta da yalnız 

6 kiçi bindi~ine gore sirndi otobüste kaç ki0i var? 

C).Okul kooperatifinden 95 liralık harçlı~ı ile 30 

liraya bir sirnit alan Emre birde kalem aldı.Cebin

de bir tune lO liralık,bir tanede 20 liralık kal

dı~ına gore kalemi kaç liraya almıstır? 

D) Evde 7 tr.me yumurta var. Babam bakkaldan 30 tane 

daha aldı. Annem 10 yumurtayı pasta yaparken kul

landı. 4 tanesinide kardesimle ben yedim. evde 

kaç yumurta kaldı? 
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